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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 105

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

5

‘Veelzijdig en geëngageerd’
De betekenis van Karen Woets voor het jeugdliteratuuronderzoek
in Nederland
Anderhalf jaar geleden, op 23 oktober 2016, bereikte ons het droevige bericht van
het onverwachte overlijden van Karen Woets. Karen was tussen 2010 en 2012 lid
van de redactie van Literatuur zonder leeftijd. We hebben haar bijdrage aan ons
tijdschrift altijd als buitengewoon waardevol ervaren. In het afgelopen jaar spraken
we veel over Karen. We voelden een sterke behoefte om haar betekenis voor het
jeugdliteratuuronderzoek in Nederland concreet te maken. Toen een aantal goede
vrienden en collega's van Karen bij ons aanklopte met het verzoek om na te denken
over een goede bestemming voor haar bijzondere boekencollectie, ontstond al snel
het idee om die verzameling als uitgangspunt te nemen voor een nummer van
Literatuur zonder leeftijd over het werk van Karen, zodat andere
jeugdboekenonderzoekers en professionals op het gebied van jeugdliteratuur nog
eens kennis konden nemen van haar productieve en veelzijdige bijdrage aan de studie
van de jeugdliteratuur. Karen was als onderzoeker immers van vele markten thuis.
Ze was weliswaar in het bijzonder geïnteresseerd in en deskundig op het gebied van
religie en culturele diversiteit in jeugdboeken, maar ze deed zoveel meer. Haar hart
lag bij het doen van wetenschappelijk onderzoek en dat resulteerde in 2005 onder
meer in een boeiende dissertatie over het uitgeefbeleid van de uitgeverijen Zwijsen
en Malmberg. Ze deed onderzoek naar de rol die prentenboeken spelen in de literaire,
rekenkundige en sociale vorming van kleuters en ze publiceerde over lezen en literaire
competentie in het basisonderwijs. Daarnaast schreef ze over morele vorming van
kinderen door jeugdboeken en ze leverde een bijdrage over informatieve boeken aan
Een land van waan en wijs, een geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur.
Al deze interessegebieden komen terug in dit voorjaarsnummer, om te beginnen
in een artikel van Karen zelf dat zij enkele jaren geleden publiceer-
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de. In de bijdrage van Coosje van der Pol staat de boekencollectie van Karen centraal
die laat zien wat haar persoonlijke en academische drijfveren waren. Ingeborg
Hendriks kijkt in haar artikel naar de rol van jeugdliteratuur in de morele ontwikkeling
van kinderen, Marianne Hermans schrijft over culturele diversiteit in jeugdboeken,
Jacques Dane sluit aan bij Karens belangstelling voor het onderwijs door
geschiedenismethodes onder de loep te nemen. Ook Tiny la Roi verdiept zich in het
onderwijs en dan vooral in twee publicaties van Karen over jeugdliteratuur en literaire
competentie. Bea Ros belicht de recensente die Karen ook was. Zij las een aantal
van Karens boekbesprekingen en analyseerde met welke argumenten zij haar oordeel
over jeugdboeken onderbouwde. In haar bijdrage bekijkt Annette de Bruijn hoe Karen
Woets opvatting van de socialisatiefunctie van jeugdliteratuur zich verhoudt tot
verschillende benaderingen van jeugdliteratuur en de verscheidenheid aan functies
die aan jeugdliteratuur worden toegekend. Het nummer wordt afgesloten met mooie
woorden van Piet Mooren met wie ze vele jaren intensief samenwerkte. Hij laat eens
te meer zien wat een jeugdliteraire duizendpoot Karen was. Alle bijdragen samen
laten zien dat de studie van de Nederlandse jeugdliteratuur veel aan haar te danken
heeft.
Het jaar 2018 was nog maar net begonnen toen we hoorden dat we nog een dierbare
collega en oud-redacteur van ons tijdschrift moeten missen. Op nieuwjaarsdag
overleed Anne de Vries na een kort ziekbed. Boeken als Wat heten goede
kinderboeken? en Van Alphen tot Zonderland laten zien dat ook zijn betekenis voor
het jeugdliteratuuronderzoek immens waardevol is geweest. In het zomernummer
zullen we hem herdenken met een In Memoriam.
Helma van Lierop-Debrauwer
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Veelzijdig en geëngageerd
De persoonlijke en academische drijfveren van Karen Woets
Coosje van der Pol
Karen Woets had een fenomenale bibliotheek. De boekencollectie die zij door de
jaren heen verzamelde, laat goed zien welke thema's belangrijk waren in Karens
professionele leven en toont ook hoe haar persoonlijke interesses haar dreven als
onderzoeker. Vijf Tilburgse collega's,1 van wie sommige ook persoonlijk met haar
bevriend waren, hebben het afgelopen jaar gezocht naar passende bestemmingen
voor deze bijzondere boekenverzameling. Het doorslaggevende criterium was dat
die bestemmingen moesten aansluiten bij Karens overtuigingen en haar deskundigheid.
De boeken zijn eerst in de Bibliotheek Tilburg Centrum thematisch gepresenteerd
en zijn vervolgens gegaan naar Tilburgse instellingen waarmee Karen heeft
samengewerkt. De werken die geen bestemming vonden bij een van deze partijen
zijn geschonken aan Books 4 Life. In hun winkel op de campus van Tilburg University
verkopen zij deze boeken en doneren de opbrengst aan goede doelen.
Deze bijdrage beschouwt aan de hand van haar boekencollectie de thema's die
Karen Woets binnen de jeugdliteratuur en daarbuiten onderzocht. Herinneringen van
mensen die met Karen samenwerkten, complementeren het beeld van een veelzijdig
onderzoeker en een maatschappelijk betrokken vrouw.2

1
2

Marianne Hermans, Ingeborg Hendriks, José Peijen, Helma van Lierop en Coosje van der
Pol.
Met dank aan José Peijen die de uitspraken heeft verzameld van mensen die met Karen
hebben samengewerkt. Ook de Bibliotheek Tilburg Centrum bedank ik voor de tijdelijke
huisvesting van de collectie en voor de logistieke hulp.
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Kinder- en jeugdboeken
Culturele diversiteit
Het grootste deel van de boekenverzameling bestaat uit kinderboeken. De collectie
telt vele honderden kinderboeken met een grote verscheidenheid aan genres, thematiek
en doelgroepen. De boeken laten zien dat Karen bijzonder geïnteresseerd was in
culturele diversiteit en in communicatie tussen culturen. Een groot aantal kinderboeken
uit haar verzameling heeft betrekking op deze thema's. Als onderzoeker was ze
uitstekend thuis op het terrein van culturele diversiteit, maar ze zette zich ook meer
praktisch in voor het samenleven van mensen met uiteenlopende achtergronden.
Steeds was ze op zoek naar de rol die kinderboeken daarbij kunnen spelen. In 2011
verscheen in De Leeswelp een artikel van haar hand met de titel ‘Grensoverschrijdende
liefde in kinderliteratuur’ (zie ook de bijdrage van Marianne Hermans in dit nummer).
Daarin besprak ze boeken over vriendschap tussen kinderen uit verschillende culturen.
De invalshoek was de functie van deze verhalen in de socialisatie van kinderen en
hoe bemiddelaars het potentieel van kinderboeken bijvoorbeeld via het lezen in de
klas kunnen realiseren.
In 2009 vertelde Karen in een interview op Leesplein.nl dat haar kinderen opgroeien
in multiculturele klassen en ook thuis met twee culturen te maken hebben:
De vragen die me zowel professioneel als persoonlijk bezighouden zijn
dan ook: hoe doe je recht aan die verschillende culturen en geloven, en
welke verhalen en jeugdboeken bieden mooie perspectieven om in de
multiculturele klas het kennen, herkennen en erkennen te bereiken?
Haar collectie telt heel wat werken die deze ‘mooie perspectieven’ bieden. De
kinderboekenverzameling weerspiegelt haar overtuiging dat verhalen een middel
kunnen zijn om vooroordelen aan de orde te stellen. Ze was geïnteresseerd in
beeldvorming en sprak daarover in termen van spiegels en ramen. Op een bijeenkomst
over de rol van jeugdliteratuur in de strijd tegen racisme betoogde ze dat het belangrijk
is
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(...) dat kinderen zichzelf weerspiegeld en bevestigd zien en ramen hebben
om zicht te krijgen op diversiteit en verscheidenheid. Bifocaal denken is
daarbij noodzakelijk: de lezer moet bereid zijn om zich in te leven in
andermans denken. Dit kan leiden tot inzicht in eigen vooroordelen. (De
Meester, 2013, p. 2)
Een groot deel van Karens kinderboeken over culturele diversiteit heeft een nieuw
onderkomen gevonden bij Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie (Pabo) in
Tilburg (zie ook de bijdrage van Ingeborg Hendriks). De docenten van de Pabo die
de boeken uitkozen, waren onder de indruk van de kwaliteit, de samenhang en ook
de omvang van de collectie. Wilbert Simonse, docent Nederlands, omschrijft de
verzameling als ‘breed, van hoog niveau, literair en gelaagd’. Simonse verwacht dat
de boeken zich goed zullen lenen voor Aidan Chambers' methode Vertel eens omdat
de werken over culturele diversiteit uitnodigen tot het voeren van gesprekken met
kinderen. Ze lenen zich goed voor gesprekken in de klas over ‘anders kijken naar’,
aldus Simonse. Deze boeken krijgen een nieuw thuis bij de docenten
levensbeschouwing. De Pabo heeft de boeken ook gebruikt bij het thema De
verzwegen geschiedenis van het Erasmusproject dat in 2017 draaide rond kennis,
diversiteit en macht. Studenten ontwikkelden een geschiedenisles waarbij ze hun
onderwerp vanuit verschillende perspectieven benaderen. Hiermee wil de opleiding
kinderen genuanceerder naar de geschiedenis laten kijken. Andere verhalen laten
zich dan weer goed lezen in het kader van genderbewustzijn en bieden studenten de
mogelijkheid na te gaan hoe taal invloed heeft op gedrags- en identiteitsaspecten.

Jeugdliteratuur en religie
Een ander thema dat in het oog springt binnen de verzameling is religieuze diversiteit.
Dit thema hangt tot op zekere hoogte samen met culturele diversiteit. Als onderzoeker
was Karen bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden die jeugdliteratuur biedt
om verschillende religies onder de aandacht van jonge lezers te brengen. Deze
professionele belangstelling was vaak persoonlijk geïnspireerd. Elly van der Linden,
zelfstandig leesbevorderaar, herinnert zich desgevraagd een ontmoeting met Karen.
Van der Linden werkte toen aan een peuterboek over het Suikerfeest voor het
tv-programma
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Het Zandkasteel en Piramide, een programma voor voor- en vroegschoolse educatie
(vve):
Ik was onzeker of ik de juiste snaar kon treffen, de snaar die voor peuters
in een Islamitisch gezin herkenbaar moest zijn. Karen vertelde me over
haar eigen ervaringen met het Suikerfeest, bij haar thuis en op de school
van haar kinderen. Er ontstond een warm beeld van een fijne gebeurtenis.
Ik heb het boekje De snoepjes van Aisha (Van der Linden, 2007) daarna
vlot kunnen schrijven omdat ik alleen maar opnieuw hoefde te voelen hoe
Karen me op dat moment een beeld van een waardevol gezinsfeest voor
ogen had getoverd.
Met Abdulwahid van Bommel van de Islamitische Universiteit Rotterdam werkte
Karen aan De Koran: Uitleg voor kinderen (2017). Dit werk laat kinderen, mede
dankzij de illustraties, speels en creatief kennismaken met de Koran en nodigt de
lezer uit tot het stellen van vragen, of juist tot het beantwoorden van vragen als ‘Wie
of wat is Allah?’ Waarom hebben we een Koran gekregen? Wat is een goed mens?
Kun je ook goede dingen doen als je niet gelooft? In een persoonlijke noot op de
website van de uitgever schreef Karen:
Mijn kinderen zijn al wat ouder, maar ik zou heel blij geweest zijn als er
zo'n boek was geweest in de tijd dat zij zich wat meer met hun geloof
gingen bezighouden. Mijn jongste zit nu in groep 8 op een islamitische
school en daar telt nog steeds het uit je hoofd leren van soera's en regels.
Ik denk dat dit boek belangrijk is, omdat het veel meer focust op wat het
betekent om een gelovige te zijn en een goed mens. En het in de uitleg
veel meer rekening houdt met het voorstellingsvermogen van kinderen.
Dat Karen veel waarde hechtte aan een kritische en zelfstandige lezing van de heilige
schriften en de vraag wat het betekent om een gelovige te zijn, is duidelijk op te
maken uit haar collectie. Daarin zien we een groot aantal werken over religieuze
geletterdheid, gericht op het lezen van de Thora, het Evangelie en de Koran.
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De kinderboeken over religie en haar verzameling kinderbijbels hebben een nieuwe
bestemming gekregen bij het Ronde Tafelhuis. Dit interreligieuze
ontmoetingscentrum, in Tilburg Noord, is letterlijk op een steenworp afstand van de
straat waar Karen woonde. Een aanzienlijk deel van Karens collectie is daarmee dus
weer bijna ‘thuis’. Karen was bovendien zelf een bezoeker van het Ronde Tafelhuis.

Jeugdliteratuur op school
Vanaf het begin van haar academische loopbaan had Karen in haar onderzoek en in
de projecten die ze deed met onderwijsinstellingen en leesbevorderingsorganisaties
steeds een speciale belangstelling voor de rol die kinderboeken kunnen spelen in het
onderwijs. Over hoe die belangstelling is ontstaan tijdens haar studie Letteren aan
de Universiteit van Tilburg vertelde ze in het eerder aangehaalde interview op
Leesplein.nl:
Het was ook de studie waar Piet Mooren studenten geannoteerde
boekenlijsten liet maken bij de verschillende vakken van het
basisonderwijs. Een interessante exercitie, omdat je zowel kennis maakte
met de canon van het basisonderwijs (wat zijn de thema's bij een vak?)
als met de canon van de jeugdliteratuur en hoe je die canon op een
informatieve én onderhoudende manier kunt inzetten. Die lijn ben ik
sindsdien gaan volgen.

In haar collectie is deze lijn duidelijk herkenbaar: veel titels gaan over
geletterdheidsontwikkeling, leesonderwijs, geschiedenisonderwijs (zie de bijdrage
van Jacques Dane in dit nummer), levensbeschouwing en kinderboeken die bij dit
onderwijs ‘passen’. Het consequent volgen van deze lijn resulteerde in heel wat
publicaties van haar hand over de relatie tussen kinderliteratuur en onderwijs, die
vanzelfsprekend ook allemaal aanwezig zijn in Karens collectie. Baanbrekend was
haar dissertatie-onderzoek naar uitgeverijen: De drieeenheid van literair-educatieve
uitgeverijen: Geschiedenis van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en
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Malmberg, 1846/1885-2000, later uitgegeven als Boeken voor de Katholieke Jeugd:
Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg (2005). Zij
was een van de eerste Nederlandse academici die zich met jeugdliteraire uitgeverijen
bezighield. Haar bibliotheek bevatte veel, inmiddels klassieke, boeken en tijdschriften
uit de fondsen van deze uitgeverijen: Arendsoog, Pim Pandoer, Puk en Muk en
recentere reeksen zoals de Griezelbus-verhalen van Paul van Loon, de
Maan-Roos-Vis-boekjes en de tijdschriften Okki en Taptoe.3 Karen zag deze educatieve
uitgeverijen als organisaties die:
het voortouw namen door bepaalde wetenschappelijke inzichten in hun
methodes te verwerken of probeerden te anticiperen op allerlei
ontwikkelingen. In zowel het schoolboeken- als het jeugdboekenfonds
ontplooiden ze initiatieven ten gunste van bijvoorbeeld kinderen die moeite
hebben met lezen, of lieten ze verhalen aansluiten bij de belevingswereld
van zoveel mogelijk kinderen in de multiculturele en -religieuze klas.
(interview Leesplein.nl, 2009)
Na haar promotieonderzoek zette Karen als onderzoeker en auteur de relatie met
Uitgeverij Zwijsen voort. Daarnaar gevraagd denkt Anke Werker van de uitgeverij
aan Karen terug als:
Een onderzoeker in hart en nieren, die tegelijkertijd de zo belangrijke
verbinding wist te maken tussen wetenschap en leesbevordering in de
praktijk. Ik herinner me haar bevlogenheid bij ons onderzoek naar
leesgedrag bij jongens. Mede dankzij haar inbreng is de inmiddels
succesvolle kinderboekenserie B.O.J. [‘Boeken over Jongens’, CvdP]
ontstaan.
Over boeken speciaal voor jongens, of voor meisjes, schreef ze ook in ‘De wereld
binnen handbereik: Informatieve jeugdliteratuur’, haar bijdrage aan de
jeugdliteratuurgeschiedenis Een land van waan en wijs (Ghonem-Woets, 2014).
Vanaf 2005 was Karen als postdoc betrokken bij een Gronings
NWO-PROO-onderzoek naar de leerzaamheid van prentenboeken in verband met

3

De oude kinderboeken zijn geschonken aan een particuliere verzamelaar.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

13
wiskundige, sociaal-emotionele en literaire ontwikkeling. Voor haar onderzoekscorpus
kon Karen voor een groot deel terugvallen op haar eigen omvangrijke
prentenboekencollectie. Bij elk thema binnen de drie domeinen wist ze wel een
passend prentenboek te bedenken. Ze kende haar collectie door en door.
Na dit post-doc-project begon Karen in Maastricht aan een tweede
promotieonderzoek bij het NWO-project ‘Ontluikende Culturele Geletterdheid’.
Hierbij richtte ze zich op de rol die kinderboeken kunnen spelen in de culturele
socialisatie van kinderen en keek daarbij vooral naar de aanwezigheid van deugden
en dilemma's in jeugdliteratuur. Doordat ze haar hele academische loopbaan
consequent rond deze thematiek werkte, was ze een vaak gevraagd auteur en ze werd
geregeld uitgenodigd als spreker op symposia en congressen. Haar collectie telt dan
ook een reeks symposiumen congresbundels met bijdragen van haar hand. Ook voor
Stichting Lezen schreef ze verschillende artikelen. Roos Wolters van Stichting Lezen
zegt daarover:
Karen heeft met onder andere de literatuurstudie die ze schreef voor
Stichting Lezen een waardevolle bijdrage geleverd aan het inzicht in de
ontwikkeling van literaire competentie en onderbouwd aangetoond hoe
kinderen kunnen uitgroeien tot gemotiveerde lezers. We hebben haar leren
kennen als een kundige en betrokken onderzoeker.

Karen maakte ook deel uit van de redactie van Verborgen talenten, Jeugdliteratuur
op school (Mooren, Ghonem, Van Koeven, Kurvers & Verschuren, 2012). Dit
handboek voor leraren (in opleiding) laat zien hoe jeugdliteratuur verbonden kan
worden aan de verschillende vakken in het basisonderwijs, bijvoorbeeld door met
jeugdliteratuur een tijdsbeeld op te roepen (geschiedenis), verre reizen te maken
(aardrijkskunde) of te discussiëren over goed en kwaad (levensbeschouwing). Het
idee daarbij is dat cognitieve, esthetische en ethische onderwijsdoelen gecombineerd
worden en zo de ‘verborgen talenten’ van leerlingen tot
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uiting laten komen. In haar bijdragen aan dit handboek combineerde Karen opnieuw
de theorie en de praktijk van jeugdliteratuur. Dit is bij uitstek het werkgebied waarin
ze goed thuis was en dat zien we ook terug in haar eigen boekenverzameling. Binnen
zowat de volledige collectie zijn er lijnen te trekken tussen academische werken en
vakliteratuur enerzijds en een selectie ‘bijbehorende’ kinderboeken anderzijds. Erna
van Koeven van Hogeschool Windesheim in Zwolle, mederedacteur van Verborgen
talenten, herinnert zich Karen als:
heel nauwgezet en [ze] trad nooit op de voorgrond. Ze heeft in al haar
bescheidenheid prachtige teksten geschreven voor het boek en de website.
In de wereld van de jeugdliteratuur voelde ze zich thuis en wist ze feilloos
de weg. In onze educatie-opleidingen gebruiken we haar teksten veel. Ze
heeft er het onderwijs een grote dienst mee bewezen.
Een deel van Karens vakliteratuur met betrekking tot onderwijs heeft een nieuw
onderkomen gevonden in de onderwijs- en opvoedingscollectie van de Bibliotheek
Tilburg Centrum. In de bijdrage van Tiny la Roi wordt verder ingegaan op haar
onderzoek naar jeugdliteratuur in de basisschoolpraktijk.

Jeugdliteraire recensies voor vakbladen, bibliografische tijdschriften en
websites
Karen was een prominente recensente van kinder- en jeugdliteratuur met steeds meer
geprononceerde specialismen (zie voor een analyse van haar recensies het artikel
van Bea Ros). Jarenlang schreef ze recensies voor onder meer NBD Biblion,
Uittrekselbank Jeugd, Lexicon van de Jeugdliteratuur, Leesgoed, De Leeswelp en
later MappaLibri.be en nieuwwij.nl. Alles bij elkaar gaat het hier om vele honderden
boekbesprekingen. De op deze manier verzamelde recensie-exemplaren vormen
samen dan ook een groot onderdeel van haar collectie.
Inger Bos van Stichting Lezen, maar eerder werkzaam bij NBD Biblion, kent
Karen door de vele recensies die ze voor deze laatste organisatie schreef. Bibliotheken
in het hele land oriënteren zich via deze recensies op het aanbod van titels. Karen
besprak kinder- en jeugdboeken maar ook vakliteratuur. Inger Bos vertelt dat Karen
sinds ze in 2004 voor NBD Biblion
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begon te recenseren, volgens het registratiesysteem 310 recensies heeft geschreven.
‘Karen was een van de weinige recensenten die én veel van jeugdliteratuur wist én
gedegen over Christendom en Islam kon schrijven. Haar recensies waren van prima
kwaliteit,’ aldus Inger Bos.
Jen De Groeve, voormalig hoofdredacteur van De Leeswelp, het opgeheven
Vlaamse tijdschrift over jeugdliteratuur, en initiatiefnemer van MappaLibri.be
herinnert zich dat Karen haar werd aanbevolen als recensent vanwege haar grote
deskundigheid en motivatie. Ook voor De Leeswelp en MappaLibri.be recenseerde
Karen vooral kinderboeken over religie en culturele diversiteit. Jen De Groeve heeft
veel waardering voor hoe Karen de bevindingen uit haar onderzoeksdomein binnen
het bereik van de geïnteresseerde lezer kon brengen. De Groeve herinnert zich Karen:
als een zeer betrokken wetenschapper met een open geest en een groot
hart. ‘Boeken kunnen bruggenbouwers zijn,’ schreef ze in een van haar
laatste bijdragen aan De Leeswelp. Vanuit die ratio was haar bijdrage aan
de waardering van de kinder- en jeugdliteratuur groot, inspirerend en
warmhartig.

Werken uit en over het Midden-Oosten en de Maghreb
Voor een veellezer als Karen is het opmerkelijk dat haar bibliotheek nauwelijks
klassieke Nederlandse romans bevat. We zagen er wel enkele, maar hun aantal staat
in geen verhouding tot het aantal romans uit het Midden-Oosten, in het bijzonder uit
Egypte en de Maghreb-landen. Met deze regio's had Karen in de loop van de jaren
een grote affiniteit opgebouwd. Van deze buitenlandse romans schafte ze Nederlandse
of Engelse vertalingen aan of ontving deze om te recenseren. Ook had Karen een
verzameling romans van onder meer Fouad Laroui, Kader Abdolah en Abdelkader
Benali, Nederlandse auteurs afkomstig uit de genoemde gebieden
Naast de romans telt de collectie van Karen tevens boeken over de geschiedenis
en cultuur van Egypte en de Maghrebijnse landen. Haar interesse in deze gebieden
was breed, blijkt uit de grote verscheidenheid aan werken; van het Egypte van de
farao's tot analyses van het huidige politieke en culturele klimaat in landen in het
Midden-Oosten.
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Deze deelcollectie heeft een nieuw onderkomen gevonden in het Ronde Tafelhuis
waar men veel bezoekers die banden hebben met de genoemde gebieden over de
vloer krijgt.

Andere academische interesses
Karen heeft haar hele professionele leven doorgebracht aan de universiteit. Deze
academische loopbaan resulteerde in een grote wetenschappelijke bibliotheek. Zowat
alle (jeugd)literatuurwetenschappelijke standaardwerken zijn in Karens collectie
aanwezig. Maar vanwege haar belangstelling voor kinderliteratuur en met name de
rol die kinderboeken kunnen vervullen in het onderwijs, bevatte de collectie daarnaast
veel academische werken over ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, childhood
studies en verwerving van geletterdheid. Een deel van deze werken heeft een plaats
gekregen in de taal- en letterkundecollectie van de Bibliotheek Tilburg Centrum en
nog een ander deel in de vakbibliotheek van de masteropleiding Jeugdliteratuur van
Tilburg University.
De overige wetenschappelijke werken vallen uiteen in drie categorieën:
levensbeschouwing en filosofie, religie, en genderstudies. Ze laten eens te meer
Karens veelzijdigheid zien.

Levensbeschouwing en filosofie

De wetenschappelijke bibliotheek heeft een deelcollectie met werken over
levensbeschouwing en filosofie, vooral in relatie tot jeugdliteratuur. Deze
belangstelling resulteerde in publicaties zoals Is er meer tussen hemel en aarde?
Over levensbeschouwing, filosofie en jeugdliteratuur en een themanummer van
Literatuur zonder leeftijd (2007) dat aansloot bij het gelijknamige symposium. Een
deel van de werken over ethiek, met name over waarden en deugden, zijn geschonken
aan Wouter Sanderse, lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Hogescholen.
Hij doet onderzoek naar de ethische aspecten van het leraarschap. Op deze manier
worden de boeken gebruikt voor een doel dat Karen zo na aan het hart
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lag: onderwijs waarbinnen levensbeschouwing een belangrijke plaats inneemt.

Religie
Wie de religie-collectie van Karen bekijkt, kan zomaar in de veronderstelling zijn
dat het hier om de bibliotheek van een religiewetenschapper gaat. Zo omvangrijk is
de collectie en, naar ik begrijp, ook van hoog niveau. We zien hier veel exegetische
werken, maar ook werken over de positie van religie in het dagelijks leven, over
Islamitische filosofie, theologie en mystiek, over ‘flexibel geloven’ over afvalligen,
enzovoorts.
Veel van de boeken over religie zijn recensie-exemplaren. Karen besprak de boeken
bijvoorbeeld voor nieuwwij.nl, een online-platform dat culturen, religies,
levensbeschouwingen en de individuele burgers met elkaar wil verbinden. De
besprekingen laten een recensent zien met een brede kennis en een heldere manier
van schrijven.
Zo'n tweehonderd boeken over religie vonden een nieuw onderkomen in het Ronde
Tafelhuis. Thea van Blitterswijk, pastor van het Ronde Tafelhuis die samen met haar
collega Halima Ozen de collectie kwam bekijken, was onder de indruk van de omvang
en het niveau van de collectie. Van Blitterswijk merkt over Karens collectie op:
dat het begrip ‘diversiteit’ hierop in meerdere opzichten van toepassing
is. Als je Karen moet schetsen aan de hand van de boeken die zij
bijeenbracht, dan zie je een vrouw staan met een brede belangstelling voor
vraagstukken in onze wereld. Haar collectie ontsluit niet alleen het
Midden-Oosten en in de meest brede zin de Islam. Ook werken die wij
onder Vrouwenstudies onderbrengen vinden er een plaats, waarin het
levensbeschouwelijke paradigma vrijwel niet te missen is.

Genderstudies
De boekenverzameling van Karen telt zo'n honderdvijftig werken op het vlak van
genderstudies die blijk geven van een grote interesse in de verhouding tussen de
seksen in verschillende maatschappelijke omgevingen en dan vooral in de positie
van de islamitische vrouw daarbinnen. Titels als Dolle Amina's: Feminisme in de
Arabische wereld, Achter de sluier en Tussen hoofd-
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doek en naaldhak geven een impressie van deze thematiek. Karens belangstelling
was academisch en observerend, maar ze werkte zeker ook vanuit een activistisch
feministisch perspectief. Daarbij zette ze zich in voor het functioneren en de
ontwikkeling van (Islamitische) vrouwen. Door haar vele publicaties over dit
onderwerp bouwde ze hierin ook een zekere landelijke bekendheid en autoriteit op.
In debatten had ze een duidelijk eigen stem en haar standpunten waren zowel
geïnformeerd vanuit haar grote belezenheid als vanuit haar persoonlijke ervaringen.
In haar recensie voor nieuwwij.nl van Gesluierde vrijheid door Naema Tahir (2015)
spreekt ze over de positie van moslimvrouwen tussen traditie en moderniteit. Karen
merkt op dat er zoiets is als religieus feminisme en citeert Tahir dat er moslima's zijn
die ‘vrouw [willen] zijn en vrijheid hebben maar wel midden in de traditie staan’.
Tahir noemt deze vrouwen, ‘nisaïsten’, naar nisa, in de Koran het woord voor
‘vrouwen’. Zij werken overal ter wereld samen voor hun emancipatie en
lotsverbetering. Karen was actief betrokken bij Al Nisa Tilburg, een organisatie van
moslimvrouwen en schreef ook voor het landelijke Al Nisa maandblad. Elma
Kronemeijer heeft bij de redactie van dit maandblad vele jaren met Karen
samengewerkt en denkt aan haar terug als ‘Betrouwbaar, rustig, enorm hardwerkend,
met humor en oprecht betrokken bij de andere “Al Nisa-vrouwen”’.
Karens verzameling werken rond genderstudies heeft een plaats gevonden in het
Ronde Tafelhuis in Tilburg.

Tot besluit
Aan de hand van haar boekenverzameling is hier een portret van Karen Woets
geschetst. Herinneringen van mensen met wie Karen samenwerkte vulden dat beeld
verder aan. Een indringende bijdrage ontvingen wij nog van Herman Verschuren die
veel met Karen heeft samengewerkt, onder meer bij Leesgoed en recenter rond
Verborgen Talenten:
Karen was in hart en nieren een betrokken wetenschapper. Ik kon erop
vertrouwen dat ze voor haar artikelen voor Leesgoed altijd zorgvuldig haar
bronnen had geraadpleegd, ze leverde degelijk werk. Haar wat
zwaarmoedige vriendelijkheid en openhartigheid namen me voor haar in.
Het
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was altijd een genoegen om met haar te spreken, ook al vond ik het als
oprecht heiden moeilijk om haar diepste beweegredenen te doorgronden.
Ze maakte het zichzelf niet gemakkelijk, dat werd me al snel duidelijk.
Vriendelijk, warm, zorgvuldig en betrokken zijn woorden die mensen gebruiken
wanneer ze zich Karen herinneren. Voor Karen was het ondenkbaar onderzoek te
doen en kennis te vergaren zonder maatschappelijke betrokkenheid. Ze gebruikte
haar wetenschappelijke talent en persoonlijke ervaringen om de wereld om zich heen
te veranderen en voedde zich daarbij met boeken. Uit de boekencollectie die ze nalaat
spreekt haar pragmatische literatuuropvatting (Abrams, 1971). Veel van Karens
boeken kennen doelen die buiten de literatuur zelf liggen. Het zijn werken die de
lezer willen beïnvloeden door ideeën aan te reiken, door aan te zetten tot handelen.
Het is het soort literatuur dat kan onderwijzen, kan opvoeden, tot sociale of politieke
activiteiten kan aanzetten, of in politiek, sociaal, religieus en moreel opzicht kan
emanciperen. Deze werken zijn geschreven vanuit een sterk engagement en worden
vaak ook gelezen vanuit een sterke betrokkenheid.
Karen was ontzettend belezen. De kennis en inzichten die haar dat opleverde zette
ze gedurende vele jaren om in publicaties, colleges en lezingen. Hiervan hebben de
onderwijs- en leesbevorderingssector zeker geprofiteerd. Hoeveel kinderen daar op
hun beurt weer profijt van hebben gehad is nog niet bij benadering in te schatten.
‘Wie schrijft die blijft’ is een bekende uitspraak. Karen heeft heel veel geschreven,
ook in dit tijdschrift, en zal daardoor inderdaad in onze gedachten aanwezig blijven.
Voor het realiseren van al die publicaties moest Karen ook een grote lezer zijn. Haar
nagelaten collectie laat daar geen twijfel over bestaan. Een verzameling die rijk is
in de breedte en in de diepte. De mensen die haar verzameling kwamen bekijken om
er delen van over te nemen, waren zonder uitzondering onder de indruk van de
omvang en de kwaliteit. Door de nieuwe bestemmingen die de boeken hebben
gekregen zal de herinnering aan Karen nog lang blijven voortleven.
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Over een ongelovige dichter en haar moslimprins
Over Polleke van Guus Kuijer
Karen Ghonem-Woets
In de vijf Polleke-verhalen, apart verschenen in de periode 1999-2001 en gebundeld
uitgegeven in 2003,1 vertelt Polleke over haar laatste twee jaren op de basisschool,
ouders, grootouders, vriendinnen en grote liefde Mimoen. Guus Kuijers
schrijversvakmanschap en zijn anti-autoritaire, bijzondere en tegelijkertijd herkenbare
hoofdpersonen leveren hem al ruim vijfendertig jaar de nodige literaire prijzen op.
Met de toekenning van de E. du Perronprijs 2007 werd een andere kwaliteit van zijn
werk benadrukt, die behalve in de met deze prijs bekroonde boeken ook in Polleke
te vinden is, namelijk de combinatie van humor met een serieuze zoektocht naar een
God die niet exclusief aan een bepaalde geloofsrichting verbonden is: ‘Van God mag
je lachen, zei Annie M.G. Schmidt, en dat heeft de ongelovige lekentheoloog Guus
Kuijer goed in zijn oren geknoopt. Zijn humor kruidt het bloedserieus betoog (...)
waarin hij gepassioneerd op zoek is naar de immanente God, zoals hij in zijn
kinderboeken al even gedreven de aandacht vestigt op de religieuze rituelen die zowel
geseculariseerde, autochtone kinderen als kinderen van nieuwkomers tegen de
gevestigde conventie in gebruiken’ (juryrapport E. du Perronprijs). De Pollekeverhalen
snijden grote thema's als geloof, dood, verlies, identiteit, verbondenheid en cultuur
aan op een manier die je treft én doet glimlachen. Daarvoor zorgen de voortdurende
vragen en twijfels van Polleke aan de wijsheid van volwassenen en haar scherpe
observaties van het gedrag van zowel anderen als zichzelf.

1

De boeken zijn verschenen bij Uitgeverij Querido, met illustraties van Alice Hoogstad.
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Dichter
Pollekes ouders zijn gescheiden. Polleke woont bij haar moeder Tina, met wie ze
kan lachen én huilen. Tina krijgt een relatie met Pollekes meester. Haar vader Spiek
is verslaafd en dakloos tot het moment waarop hij zichzelf in Nepal ‘ontdekt’ en bij
terugkeer een meditatiecentrum opzet. Spiek wil een dichter zijn, maar met dichten
is het nooit zo goed gelukt. Polleke daarentegen schrijft het ene gedicht na het andere,
probeert sommige van die gedichten op het conto van Spiek te schrijven, zodat hij
toch nog een dichter lijkt, en komt er gaandeweg achter dat zij de enige echte dichter
is. Wie of wat je bent, lijkt simpel: ‘Je moet gewoon iets doen en wat je doet ben je.’
Pollekes beste vriendinnen zijn Caro en de Mexicaanse Consuelo, die als nieuwkomer
in de klas komt. De stadse Polleke is regelmatig op de boerderij van haar opa en oma
te vinden, Behalve dat Polleke zich buitengewoon prettig voelt in het gezelschap van
haar ruimdenkende grootouders, is er nog een reden om bij hen op bezoek te gaan,
namelijk een kalfje dat de naam Polleke heeft gekregen en zich onbeperkt laat
knuffelen.

Mimoen
Dat ligt anders met Mimoen, haar Marokkaanse overbuurjongen, die zich niet altijd
zo gemakkelijk laat aanhalen. Het is al twee jaar ‘aan’ tussen Polleke en Mimoen.
Polleke verdrinkt in Mimoens ogen, die zo zwart zijn ‘dat het wel Afrika lijkt’. Zij
wordt regelmatig ‘wiebel’ van hem, met name wanneer hij op een feestje als prins
verkleed komt. Zij stelt zich voor dat hij in Marokko op een kameel rijdt - een variant
van het witte paard - en is lichtelijk teleurgesteld als blijkt dat hij nog nooit op een
kameel heeft gezeten. Mimoen bezweert Polleke dat hij haar het leukste en liefste
meisje vindt. Dat Mimoen deze opvatting niet altijd even sterk uitdraagt, door
bijvoorbeeld soms niet hand in hand te willen lopen én een keer te zoenen met Caro,
maakt Polleke boos. Hun relatie staat ook voortdurend onder druk door de opvattingen
van Mimoens ouders. Zij vinden Polleke een heel lief, maar niet het juiste meisje,
zeker niet nu Polleke een jonge vrouw wordt. Mimoen moet ooit met een Marokkaans
moslimmeisje trouwen. Ze hebben zelfs al iemand op het oog...
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Behalve geloof is er ook nog cultuur. Volgens Polleke heb je een cultuur als je ‘om
de haverklap beledigd’ bent, zoals Mimoen wanneer Polleke hem een Arabier noemt
in plaats van een Berber. Consuelo heeft geen cultuur, ‘want die is net als ik. Ze
houdt van drop en ze kan schaatsen, dus van een cultuur merk je bij haar niks’.

‘Hij gelooft hartstikke erg...’
Vanwege de opvattingen van Mimoens thuisfront beseffen Polleke en Mimoen dat
trouwen er misschien niet in zit, ook al vinden ze elkaar de liefste van de wereld.
Polleke vindt dat zij ooit samen dood moeten gaan en samen begraven moeten worden
onder een steen met de tekst: ‘Zij beloofden nooit te trouwen tot de dood hen scheiden
zou’. Zij is zich steeds meer bewust van het verschil: ‘Hij gelooft hartstikke erg en
ik geloof hartstikke niks. Kan dat wel samen?’ Zij verzucht regelmatig dat zij niet
meer met Mimoen wil gaan, omdat het allemaal te moeilijk is. Maar ja, hij is wel de
liefste jongen van de wereld... Polleke denkt wel voortdurend aan God - als zij aan
Mimoen denkt, moet ze namelijk ook meteen aan God denken - en zoekt God overal.
Wanneer zij aan koe Greetje vraagt of zij misschien God is, krijgt ze alleen geloei
als antwoord. Het levert wel een mooi gedicht op:

Als ik een koe zie
weet ik dat God bestaat,
maar als ik haar dat zeg
begint ze boe te roepen.

Pollekes opa adviseert haar dit niet aan een moslim voor te lezen en misschien een
Hindoestaanse jongen te zoeken, omdat die wel in koeien gelooft. Pollekes
grootouders hebben als protestant en katholiek volop ervaring met reacties van de
buitenwereld op het fenomeen van twee geloven op één kussen. Zij staan
verdraagzaamheid voor, hebben medelijden met ‘kleingelovige zielen’ en vormen
een spiegel voor Polleke.
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Zowel Polleke als Mimoen ondervinden nog een ander soort weerstand. Polleke
krijgt het ongevraagde advies niet met een buitenlander te trouwen, en Mimoen heeft
last van vooroordelen in Marokko over westerse vrouwen: ‘Ze zeggen: Mimoen gaat
later de was doen en het huis vegen. Mimoen krijgt een schortje voor! (...) Mimoen
gaat op de kinderen passen en zijn blonde vrouw gaat dansen.

Rituelen
Dichten is één manier waarop Polleke haar gevoelens en belevenissen verwerkt.
Bidden wordt een andere manier om zich te uiten. Het is bij haar grootouders aan
tafel dat zij de ruimte krijgt voor een gebed waarin zij al haar zorgen en wensen kwijt
kan. Hiermee steekt Kuijer lezers een hart onder de riem: ‘In de traditie van Du
Perrons Gebed bij de harde dood heeft hij met Polleke alle kinderen, van welk geloof
of ongeloof dan ook, gewezen op de troost van het eigen persoonlijk gebed’
(juryrapport E. du Perronprijs). Dat Mimoen haar manier van bidden niet de juiste
manier van bidden noemt, kan zij hem zelfs vergeven. Zij komt via dit nieuwe ritueel
in gesprek met God. Soms vallen gebed en gedicht samen, zoals wanneer zij God in
ruil voor een dikke zoen vraagt haar zieke opa te laten leven:

Lieve God,
dat de mensen doodgaan
vind ik niet zo'n goed idee.
Als jij zelf een opa had
viel het je beslist niet mee
hem oud en ziek te zien
en zou je hem misschien
na al die jaren
levend naar de hemel laten varen.
Kun je dat voor een dikke zoen
ook met mijn opa doen?
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Een ander ritueel dat Polleke uitvoert - tegen de gevestigde conventie in - is dat zij
en Mimoen elkaar in een kerk voor het beeld van Maria, van wie bekend is dat ze
voor wonderen zorgt, eeuwige trouw beloven en vervolgens buiten op de trap niet
meer bijkomen van het lachen...
Wanneer haar opa toch overlijdt, wijst Polleke clichés, als zou haar opa onzichtbaar
in haar nabijheid blijven zweven of voortleven in haar, als volgt af. ‘Ja hallo! Ik ben
Polleke hoor! Ik ben niet mijn eigen opa als je het weten wilt! (...) Ik heb mijn best
gedaan ergens in te geloven. Maar ik geloof niks. Ik denk dat als je dood bent, dat
je dan niet meer leeft.’ En wanneer ze met Consuelo naar het graf gaat, voeren ze
een ritueel uit dat Polleke doet concluderen dat Consuelo wel degelijk een cultuur
heeft. Omdat ze op bezoek gaan, nemen ze namelijk datgene mee waarvan de
overledene hield, in dit geval jenever en aardappels. Dat dit niet de cultuur van het
dorp is, ondervinden ze wanneer ze betrapt worden. Zelfs oma begrijpt het niet. Maar
als een tijdje later de hele familie rond het graf is verzameld om de net geplaatste
steen te zien, beschouwt oma het feit dat er aardappelplantjes op het graf groeien,
wel als een wonder.

Liefde
Lange tijd denkt Polleke dat zowel het leven als de liefde én geloven iets moeilijks
is. En ze zit er erg mee dat ze geen geloof heeft. Uit onverwachte hoek wordt er
echter uitkomst geboden: ‘Spiek glimlachte naar me. (...) “Geloof je dat je van de
mensen kunt houden?” “Ja”, zei ik. Ik voelde Mimoens schouder warm tegen de
mijne. “Geloof je dat de mensen van jou kunnen houden?” Ik keek hem aan. Hij keek
zo lief uit zijn ogen dat ik er wiebel van werd. “Ja”, zei ik. “Als je in de liefde gelooft,”
zei Spiek, “geloof je genoeg.” Ik voelde dat zijn woorden wáár waren en niet voor
de troost.’
Dit artikel is eerder verschenen in Eeuwige jeugd. Boeken voor Rita
Ghesquière (red. Dirk de Geest, Anneloes Masschelei & Jan Baetens,
Leuven, 2007). Verschenen naar aanleiding van het emeritaat van prof.
dr. Rita Ghesquière.
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Wees zichtbaar
Coming of age in verhalen uit de multiculturele samenleving
Marianne Hermans
Een woord vooraf
Culturele diversiteit was één van de thema's die Karen Woets nauw aan het hart
lagen. In haar recensies liet ze zien hoe belangrijk een onbevooroordeelde blik én
kennis van (culturele en religieuze) zaken zijn om verhalen over deze thematiek op
waarde te kunnen schatten (zie de bijdrage van Bea Ros elders in dit nummer).
Tussen 2009 en 2011 publiceerde Karen Woets in De Leeswelp onder meer een
drieluik over vriendschappen tussen kinderen uit verschillende culturen in verhalen
voor peuters, voor jonge kinderen en voor kinderen vanaf elf jaar. In haar artikel
‘Grensoverschrijdende liefde’ (Ghonem-Woets, 2011) verwees ze naar mijn onderzoek
waarin ik interculturele vriendschappen en liefdes in recente Nederlandstalige
jeugdliteratuur onder de loep nam (Hermans, 2007). Als analyse-instrument gebruikte
ik de frames rondom etniciteit uit het proefschrift van Joost de Bruin (2006): het
exotische frame, het assimilatieframe, het discriminatieframe en het complexe frame.
Nadien is het thema culturele diversiteit in jeugdboeken onderwerp geweest van
enkele scripties en artikelen. Dietha Koster (2012) en Maureen Poort (2017) bekeken
de beeldvorming van niet-westerse personages in Nederlandstalige jeugdboeken van
respectievelijk westerse schrijvers en van auteurs met een migratieachtergrond. De
framing van personages stond eveneens centraal in de scriptie van Eva Maas (2017)
over (semi-)autobiografische verhalen over volwassen-worden in Nederland als jonge
migrant of vluchteling.
Sandra van Voorst (2007) telde het aantal jeugdliteraire titels van Nederlandstalige
niet-westerse schrijvers in de periode 1990-2005 en kwam tot zesentwintig. Een
herhaling van deze exercitie tien jaar later (2006-2016)
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leverde nagenoeg hetzelfde bedroevende beeld op. Van Voorst (2017) ziet in het
opheffen van strikte grenzen tussen jeugd- en volwassenenliteratuur mogelijkheden
om meer culturele diversiteit te brengen door niet-westerse auteurs die
adolescentenromans voor volwassenen schrijven.1
In dit artikel wil ik op die gedachte voortbouwen door een drietal recente romans
waarin deze thematiek centraal staat te bekijken vanuit het dubbele perspectief van
adolescent en culturele achtergrond: Wees onzichtbaar van Murat Isik (2017), De
belofte van Pisa van Mano Bouzamour (2015) en Het gym van Karin Amatmoekrim
(2011). Na een kort resumé van de discussie over de zichtbaarheid van personages
met een niet-Nederlandse achtergrond en de kenmerken van adolescentenliteratuur,
analyseer ik de drie romans aan de hand van het kader dat Joanne Brown geeft in
haar boek Immigration Narratives in Young Adult Literature: Crossing Borders
(2011). Welke grenzen steken de hoofdpersonen over en hoe gaan ze daarmee om?

Kijken en gezien worden
Het debat over de zichtbaarheid of de representatie van allerhande minderheden is
de afgelopen jaren verhevigd. Ook in de (jeugd)literatuur wordt het gesprek over
diversiteit gevoerd. Literatuur zonder leeftijd wijdde in de zomer van 2017 een heel
nummer aan diversiteit in de jeugdliteratuur: ‘(...) verschillende klassen, culturen en
etniciteiten (...), maar ook leeftijden, seksen en seksuele oriëntaties’ (Parlevliet, 2017,
p. 7).
Aannames en posities binnen het literaire veld staan ter discussie: wie mag schrijven
over wat, met welke stem en verbeeldingsruimte? De vraag is niet nieuw, maar werd
bijvoorbeeld ook gesteld door de feministische literatuurkritiek in de jaren zestig
over de vrouw als auteur, als romanpersonage of als lezer. Onder meer door
Abdelkader Benali is onlangs betoogd dat ook huidskleur een belangrijke rol is gaan
spelen in het debat. Hij stelt dat je huidskleur een bom legt onder je taal en noemt
dat ‘[v]erraderlijk omdat kleur alleen gezien wordt door hen die het ervaren en niet
of nauwe-

1

In dat rijtje passen ook de scripties van Alix Wassing, Jasmijn, een Delfts blauw tegeltje &
de Nederlandse vlag, Een afstudeeronderzoek over de representatie van culturele diversiteit
in Nederlandstalige bekroonde prentenboeken, Universiteit Utrecht, 2017; en van Anne
Klomberg, Suriname: een land van oerwoud en bijgeloof? Het verhaal van de beeldvorming
van Suriname in Nederlandse en Surinaamse prentenboeken, Tilburg University.
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lijks zichtbaar is voor hen die er niet mee geconfronteerd worden. Maar wat het echt
tot een probleem maakt, is dat ook zij die het willen zien, dat niet of nauwelijks lukt’
(Benali, 2016, z.p.).
Ons zelfbeeld bepaalt in grote mate hoe we de werkelijkheid percipiëren, en
omgekeerd bepaalt de omgeving - dat wil zeggen, hoe we denken dat anderen ons
zien - voor een groot deel het beeld dat we van onszelf hebben. De filosoof Charles
Taylor (1991) stelt: ‘our identity is partly shaped by recognition or its absence, often
by the misrecognition of others’ (citaat in Brown, 2011, p. 116).
Belangrijker nog dan zichtbaarheid in aantallen, is dus de manier waarop een
individu of groep in beeld wordt gebracht. Wie kijkt? Wie ziet, en wat ziet hij of zij?
Wie is de focalisator en welke rol speelt de lezer als waarnemer in dit geheel? Deze
kwestie zien we terug in het onlangs opgelaaide debat over culturele toe-eigening:
mag een westerse schrijver zich wagen aan de verbeelding van niet-westerse etnische
personages? En is het beeld dat een insider schetst van een cultuur per definitie
authentieker of waarachtiger dan wanneer dat gedaan wordt door iemand die de
cultuur niet van binnenuit kent? We zouden eraan toe kunnen voegen: moet een
schrijver altijd gebruik maken van zijn eigen culturele, etnische, seksuele of anderszins
kenmerkende achtergrond? Of dichten we goede auteurs meer verbeeldingskracht
toe?
Een schrijver ontkomt er natuurlijk niet aan om in de huid van zijn personages te
kruipen. Om die geloofwaardig neer te zetten, moet de schrijver zich alle moeite
getroosten om zich in te leven in die fictieve figuur met al zijn innerlijke
tegenstrijdigheden, zijn drijfveren en blokkades, zijn gemoedstoestanden en gevoelens
- om hem te zijn al is het om slechts tien procent daarvan te kunnen gebruiken voor
zijn verhaal, zoals David Grossman (2007) zegt in zijn essay over de ziel van het
schrijven. Waarmee hij overigens niet doelt op een volledige versmelting van de
auteur met zijn personage, maar juist op het besef van het onderscheid, van ‘het
anders-zijn van de ander’ (Grossman, 2007, p. 17).
Toch is de vraag wie mag schrijven over personages met een migratieachtergrond,
of wie dat wil of het beste kan, niet vrijblijvend omdat de uitgangspositie van auteurs
van niet-westerse afkomst lange tijd ongelijkwaardig is geweest. Daardoor zijn hun
stemmen in het verleden minder gehoord. Een eerste vereiste is dus de zichtbaarheid
van - in dit geval -
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personages met een migratieachtergrond, en het bieden van verschillende
perspectieven op ‘de’ werkelijkheid. Vaak zijn deze personages niet zozeer
onzichtbaar, maar bevinden ze zich buiten het blikveld van de lezer.

Het onzichtbare zelf
Een treffende omschrijving van die onzichtbaarheid geeft de proloog van de beroemde
roman Invisible Man die Ralph Ellison in 1952 publiceerde:
I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Allan
Poe; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of
substance, of flesh and bone, fiber and liquids - and I might even be said
to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse
to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows,
it is as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass.
When they approach me they see only my surroundings, themselves, or
figments of their imagination - indeed, everything and anything except
me.
Dit zijn de personages die niet gezien worden, die in de literatuur spiegel noch raam
vinden, maar slechts een vertekening, een schim van wie ze zijn, enkel hoe anderen
hen willen zien - áls ze al gezien worden. Een hedendaagse verwoording van deze
onzichtbaarheid geeft Nasim Miradi in de Woutertje Pieterse Lezing van 2017:
Want ik creëede 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. (Miradi, 2017, p. 179)
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Zij, en vele anderen, pleiten voor een grotere diversiteit in de perspectieven die
literatuur kan bieden. En als het gaat om de zichtbaarheid van minderheden, wie kan
hen beter een stem geven dan de auteurs die deze verdwijntrucs aan den lijve hebben
ondervonden?

De volwassenwording van multiculturele literatuur
In het laatste decennium van de twintigste eeuw debuteerde gelijktijdig een aantal,
veelal jonge schrijvers en dichters van Marokkaanse komaf, zoals Said el Haji, Najoua
Bijjir, Naima El Bezaz, Mustafa Stitou en Abdelkader Benali. Zij groeiden op in
Nederland, binnen een milieu waar andere culturele en religieuze normen heersten
dan waar zij op school en op straat mee in aanraking kwamen. Haast vanzelfsprekend
wisten zij uitdrukkingen en gebruiken uit de Marokkaanse cultuur in hun verhalen
te verweven. In hun debuten eind jaren negentig leken ze eerst te moeten afrekenen
met de cultuur van herkomst. Vervolgens wilden ze af van de dubieuze status van
‘allochtoon’ - overigens dezelfde etikettering die hen hielp doorbreken.
Deze eeuw zijn er nieuwe stemmen bijgekomen van Turkse, Iraanse, Surinaamse
en andere schrijvers met een niet-westerse achtergrond. Ook in deze romans bewegen
de personages zich in een multiculturele omgeving. De recente Nederlandse
geschiedenis is nu ook duidelijker in hun verhalen verwerkt, zoals de Bijlmerramp
en Vinexwijken, en politieke kwesties op de achtergrond. Bekende thema's die we
vooral kennen uit de adolescentenliteratuur zoals de vader-zoon relatie, het loskomen
van je thuismilieu, pestgedrag en erbij willen horen, krijgen in een multiculturele
context een extra dimensie. Denk bijvoorbeeld aan de vader-zoon relatie zoals deze
centraal staat in Özcan Akyols roman Turis (2016), en in De dagen van Sjaitan (2000)
van Said El Haji.
Adolescentenliteratuur als apart genre met een eigen lezerspubliek is de afgelopen
jaren enorm in opmars. Naast voorspelbare, plotgedreven verhalen over tieners in
de problemen, verschijnen er ook adolescentenromans voor de jeugd met meer
psychologische diepgang. De groei naar volwassenheid en het vormen van een eigen
identiteit staan daarin centraal. Tijdens de adolescentie vormen jonge mensen hun
persoonlijkheid en leren ze zich te verhouden tot de wereld om hen heen. Janet Alsup
(2010) beschrijft de
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adolescentie als de fase waarin identiteitsontwikkeling centraal staat. Juist in deze
fase kunnen verhalen met levensechte problemen zoals in ad adolescentenliteratuur
een middel zijn om tot die identiteit te komen. Jerome Bruner (2002, pp. 85-86)
noemt dit een ‘narrative of the self’, een samenhangend verhaal van onszelf op basis
van onze ervaringen: ‘It is through narrative that we create and re-create selfhood,
that self is a product of our telling and not some essence to be delved for in the
recesses of subjectivity’ (citaat in Alsup, 2010, p. 4). Dat hoeven overigens niet alleen
ervaringen uit de eerste hand te zijn, het betreft ook gemedieerde ervaringen uit films
en boeken.
Joanne Brown deed onderzoek naar de combinatie van immigratieverhalen en
adolescentenliteratuur. In Immigration Narratives in Young Adult Literature: Crossing
Borders (2011) beschrijft zij de fasen van de culturele transformatie die migranten
doormaken wanneer ze zich vestigen in een land dat in vrijwel alle opzichten verschilt
van hun thuisland. Hoewel de focus van haar studie ligt bij jonge immigranten van
de eerste generatie, stelt zij zelf dat de problemen die zij tegenkomen in weinig
verschillen van de uitdagingen waar hun nakomelingen, de zogenaamde tweede (en
derde) generaties, voor komen te staan. In het hoofdstuk ‘Rebels with a cause’ gaat
Brown dieper in op de kinderen van immigranten, die opgroeien in een ander land
dan dat waar hun ouders in groot zijn gebracht. Ze schrijft:
And because these immigration journeys provide the perfect archetypical
circumstances for the characters' movement from innocence to experience,
many of the narratives follow a coming-of-age pattern in which the
protagonists are separated from the safety of family and community,
overcome a series of obstacles, and are finally reunited with their
community, having earned enhanced status. (Brown, 2011, p. 46)
Brown benoemt een aantal veelvoorkomende conflicten en plotwendingen in ‘young
adult immigrant literature’. Eerste generatie migranten zijn vaak zó druk met het
fysiek en emotioneel ‘overleven’ dat ze geen ruimte overhouden om zich ook nog
bezig te houden met de uitdagingen die een gezin in een ‘normale’ situatie al met
zich meebrengt. Kinderen die zich gaan afzetten tegen de ouders, die hun autoriteit
betwisten en hun eigen fouten moeten mogen maken, het komt er allemaal nog eens
bij. Het gezin biedt
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enerzijds een veilige haven voor de tweede generatie, de kinderen van migranten,
maar is anderzijds een plek waar de nodige conflicten worden uitgevochten. Daarbij
is vaak sprake van grote verschillen tussen de omgeving waaruit de ouders afkomstig
zijn - ander land, vaak een klein dorp - en de stedelijke omgeving waarin ze zich
hebben gevestigd. De ouders hebben vaak onrealistisch hoge verwachtingen; ze
hebben immers zoveel opgegeven in de hoop op een betere toekomst voor hun
kinderen.
Die kinderen hebben zo hun eigen problemen. Ze zijn gemakkelijker bereid om
hun moedertaal, hun waarden en culturele gebruiken op te geven om net als de anderen
te zijn. Dat levert spanning op met hun ouders, die zich vastgeklampt hebben aan de
herkomstcultuur als houvast in een onbekende nieuwe wereld.
Deze spanning wordt treffend verwoord in het essay ‘De derde generatie: Uit de
koffer van mijn vader’ van Lotfi El Hamidi (2017):
En het beeld van de kinderen die opgroeien als kleurling in een overwegend
witte samenleving, zoals de niet gevierde verjaardagsfeestjes, de hoge
succeseisen van migrantenouders, het gebrek aan representatie en de
subtiele maar ook expliciete gevallen van discriminatie en racisme. De
rode draad van zijn verhaal: de zoektocht naar een tussenpositie in een
land waarin je weliswaar geboren en getogen bent, maar waar je je vanwege
je huidskleur en (vermeende) religieuze achtergrond continu moet
verhouden tot de dominante meerderheidscultuur, terwijl je aan de andere
kant de banden met familie en de minderheidsgroep wil blijven behouden.
(El Hamidi, 2017, z.p.)
Het beeld dat El Hamidi van zichzelf schetst, lijkt rechtstreeks afkomstig uit de roman
Wees onzichtbaar van Murat Isik (2017), waar ik later in dit artikel dieper op in ga:
En zo rolde ik de middelbare school binnen, met een veel te grote rugzak
met boeken voor acht lesuren en een onzichtbare rugzak met de dagelijkse
ervaringen in de achterstandswijk. Ondertussen pendelde ik tussen thuis,
school, moskee en straat, elke ruimte met eigen verwachtingen en regels.
(El Hamidi, 2017, z.p.)
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Coming of age gaat over de transformatie naar volwassenheid, en brengt de fasen in
beeld die de jonge hoofdpersoon doorloopt in het proces van aanpassing van of aan
de geldende normen. Voor personages met een achtergrond in een andere cultuur of
sociaal milieu, of beide, is de weg van onschuld naar ervaring geplaveid met net wat
anders gevormde stenen.

Rebels with a cause?
Joanne Brown (2011) heeft betoogd dat de kinderen van migranten ‘rebels with a
cause’ zijn. Ze moeten allerlei grenzen oversteken om hun plekje te bevechten, zoals
op het gebied van taal, religie, sociale klasse en ook in de literatuur. Uit het twintigtal
adolescentenromans die ze bespreekt in haar boek, distilleert Brown een aantal
strategieën die bijdragen aan een succesvolle immigratie (naar Amerika in dit geval):
toekomstgerichtheid, ambitieus zijn en initiatiefrijk, verbale expressiviteit, en
‘intentionality’ wat ik hier vertaal als doelbewustzijn.
Aan de hand van drie recente voorbeelden uit de Nederlandse literatuur wil ik de
uitdagingen illustreren die de overgang naar jongvolwassenheid met zich meebrengt
en de strategieën die de jonge personages kiezen om hiermee om te gaan.2
De roman Wees onzichtbaar (2017) van Murat Isik speelt zich af in de Bijlmer in
de jaren tachtig en negentig, waar Metin op vijfjarige leeftijd samen met zijn zus en
moeder terechtkomt om herenigd te worden met zijn vader. Uitgebreid wordt de
jeugd van Metin uit de doeken gedaan, zijn puberteit en de fase daarna, wanneer hij
gaat studeren en op eigen benen staat.
De belofte van Pisa (2015) van Mano Bouzamour verwijst naar het pact dat Sam
(Samir) sluit met zijn oudere broer vlak voordat die opgepakt wordt voor de misdaden
die hij heeft begaan. Sam moet wat van zijn leven maken, en de kans die hij krijgt
nu hij op het Hervormd Lyceum is aangenomen met beide handen grijpen.
Het gym (2011) van Karin Amatmoekrim gaat over Sandra die samen met haar
moeder en een halfzus in een armoedige stadswijk aan de kust woont.

2

Er zijn uiteraard nog heel veel andere voorbeelden. Een aantal daarvan is reeds uitgewerkt
in de genoemde onderzoeken van Koster (2012), Poort (2017) en Maas (2017).
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Als enige uit haar klas gaat ze naar het chique gymnasium in het dorp een paar
kilometer verderop. De roman beschrijft het eerste jaar van Sandra op de nieuwe
school.

Alle drie de romans spelen zich voor een groot deel af op een middelbare vwo-school
in Nederland aan het einde van de twintigste eeuw, in een omgeving waar een jongere
met een niet-Nederlandse achtergrond opviel tussen allemaal Nederlandse klasgenoten.
De hoofdpersonen leven samen met lager opgeleide of, in De belofte van Pisa,
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analfabete ouders in een buurt die zich laat kenmerken als een achterstandswijk. Hun
leven thuis wijkt behoorlijk af van het milieu waarmee ze op school in aanraking
komen. Dat maakt hun puberteit, die als vanzelfsprekend al gepaard gaat met
onzekerheid en het verlangen erbij te horen, extra lastig.
De hoofdpersonen uit deze romans zijn van respectievelijk Turkse (of: Zaza),
Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Ondanks de verschillende culturen, lijken
de situaties waarin zij verzeild raken veelal op elkaar, maar geldt dat ook voor de
manier waarop ze de uitdagingen het hoofd bieden? Hoe wordt hun coming of age
verbeeld? Moeten ze strijd leveren om zich staande te houden in een onveilige
omgeving, om niet op te vallen, om erbij te horen, succesvol te zijn en aan de
verwachtingen van hun ouders te voldoen? Welke grenzen moeten ze oversteken,
en welke strategieën kiezen ze om daarmee om te gaan?
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Hoge verwachtingen van de ouders
Hoewel Sams ouders in De belofte van Pisa analfabeet zijn en niets weten van het
Nederlandse schoolsysteem, laat Sams oudere broer hem beloven dat hij zijn
vwo-diploma zal halen, en niet het criminele pad opgaat. Ook voor Sandra (Het gym)
is het niet vanzelfsprekend dat ze naar het gymnasium gaat. Het is vooral de armoede
thuis die maakt dat ze afwijkt:
‘Wat ik wil zeggen,’ zei haar moeder nu op een toon die Sandra niet van
haar kende, ‘is dat het een hele dure school is. Je moet je best doen. Begrijp
je dat? Je gaat me niet teleurstellen. Oké?’ (Het gym, p. 30)
In Wees onzichtbaar zijn Metins ouders het niet eens met de indeling van Metin in
een mavo/havo-klas en willen verhaal halen bij de rector. Metin zelf laat het
onverschillig, maar de druk die de verwachtingen van zijn ouders meebrengt is ook
hier duidelijk voelbaar:
Misschien kwam het door het avontuur dat me te wachten stond dat ik
mijn schouders ophaalde: ‘Dan ga ik toch naar klas 1F?’
Mijn vader keek me aan alsof ik had gezegd dat ik vuilnisman wilde
worden. ‘Praat geen onzin jongen. We hebben ons er niet al die jaren voor
ingezet om je naar de mavo te laten gaan.’ (Wees onzichtbaar, p. 224)
De verwachtingen van hun familieleden zijn voor deze personages in zekere zin
bepalend voor de weg die zij (moeten) bewandelen. Interessanter is echter voor welke
uitdagingen ze op die weg komen te staan en hoe ze daarmee omgaan.

Buitenbeentjes
Zowel Sam (De belofte van Pisa), Sandra (Het gym) als Metin (Wees onzichtbaar)
zijn buitenbeentjes. Door hun sociale milieu, hun culturele gewoonten en hun uiterlijk
vallen ze op tussen de rijkeluiskinderen in de klas die als vanzelfsprekend bij elkaar
lijken te horen:
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De hele klas stond voor het lokaal op de wiskundeleraar te wachten.
Iedereen leek elkaar al jaren te kennen. Kleine groepjes jongens en meisjes
stonden samengepakt alsof ze deel uitmaakten van een geheim genootschap.
(Wees onzichtbaar, p. 233)
De nieuwe vriendinnen van Sandra maken zelfs onderscheid tussen kakkers en
raskakkers. Duidelijk is dat Sandra tot geen van beide categorieën ooit zal behoren.
Ook op de school van Sam wemelt het van de kakkers. Op de eerste schooldag kent
Sam nog niemand, maar zijn klasgenoten kennen iedereen al:
Je had kakkers en kakkers, veel meer kakkers, nog meer kakkers, andere
kakkers en nog wat kakkers. (De belofte van Pisa, p. 79)
Op het toilet komt Sam de schoonmaker tegen, ook een Marokkaan:
We spraken Arabisch met elkaar. Hij wees met het uiteinde van zijn dweil
naar mij.
‘Ben je een van ons?’
‘Zeer zeker.’
‘Allah, Allah, Allah, mijn dag is verguld!’
‘De mijne ook.’
Hij omhelsde mij en gaf mij vier kusjes. Hij was ontzettend blij dat er een
soortgenoot op de school was gekomen.
Hij zei: ‘Zeldzaam. Heel, heel, heel zeldzaam.’ (De belofte van Pisa, pp.
83-84)
De romans hebben als overeenkomst dat alle drie personages buitenbeentjes zijn op
school. Hun ‘anders-zijn’ dan de dominante meerderheid wordt echter niet alleen
gedefinieerd door hun etnische afkomst; er is duidelijk sprake van intersectie met
sociale klasse of milieu. Religie is een volgende factor die daar mogelijk aan bijdraagt.
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Omgang met religie
Metin, in Wees onzichtbaar, is van huis uit niet gelovig, maar komt door vriendjes
uit de buurt met verschillende geloofsovertuigingen in aanraking. Zo blijft hij een
keer eten bij zijn vriendje Floyd, waar ze bidden voor het eten. Ternauwernood weet
Metin te voorkomen dat hij moet voorbidden. Later, als hij met de Pakistaanse Saleem
naar de moskee gaat, is Metin vooral bang om door de mand te vallen als niet-moslim.
Als jonge jongen worstelt Metin met zijn etnische, niet-religieuze identiteit. Hij
leert al snel dat ‘Turk’ doorgaans een negatieve connotatie heeft, en weigert zich
Turk te laten noemen. Hij is Zaza, de naam van een etnische minderheid uit het
vroegere Iran.
Op een van onze ochtendwandelingen zei mijn zus ineens: ‘Wij zijn ook
moslim.’ Ze zei het op zo'n vanzelfsprekende toon dat ik me afvroeg of
zij misschien iets wist wat mijn ouders me pas zouden vertellen als de tijd
er rijp voor was.
‘Ja, Turken zijn ook moslim,’ zei Nuha meteen alsof ze Turkije onlangs
uitgebreid had bestudeerd in een encyclopedie. Ik verwachtte dat mijn zus
haar zou corrigeren en zou uitleggen dat we geen Turken waren. Toen ze
slechts instemmend knikte, kon ik het niet langer allemaal stilzwijgend
aanhoren. Dat we opeens moslim waren was tot daaraan toe, want Saleem
en mijn klasgenoot Hamid waren dat ook, maar we konden niet ook nog
opeens Turken zijn. In mijn gedachten hoorde ik mijn vader voor de
zoveelste keer tegenover de visite een betoog houden over onze afkomst:
‘Wij zijn Zaza. Nee, geen Koerden, maar Zaza. Een heel ander volk met
een eigen taal.’ (Wees onzichtbaar, pp. 82-83)
In De belofte van Pisa zijn Samirs ouders wel gelovig, maar zelf heeft Sam zich een
vrije omgang met de tradities en gebruiken aangemeten.
Mijn vader had een eigen kapstok in de Al Kabir-moskee. Hij zat altijd
vooraan, op de eerste linie, ook wel ‘Gods sterrengordel’ genoemd. Als
de imam naar zijn houten preekstoel wandelde, schudde hij eerst de hand
van mijn vader alvorens hij aan zijn vrijdagse haatpreek begon.
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Mijn vader zat in het bestuur van de moskee, hij benoemde de imams. (De
belofte van Pisa, p. 52)
Sam is intussen in de ban van minder vrome gevoelens. Hij is een opgroeiende puber
wiens hormonen hem door het lijf gieren.
Ik wist niet hoe het kwam, maar tijdens het bidden speelden zich filmpjes
af in mijn hoofd, waarin blote vrouwen dansten. Soms in kringetjes.
Meestal in achtjes. Heel zwoel allemaal. Na het dansen besmeurden ze
elkaar met vanillevla en rollebolden ze over de gebedstapijten tussen de
linies biddende baarden. Ik probeerde ze stiekem weg te schoppen, maar
ik schopte dwars door ze heen. Vaak waren het blonde vrouwen, dus het
kan zo zijn dat ongelovigen er toch indirect iets mee te maken hadden.
(...)
Sinds de erotische filmpjes kon ik mij dus niet echt meer op Allah
concentreren. Bidden met een stijve pik is verdomd hinderlijk. Probeer
het maar eens. (De belofte van Pisa, p. 50)
In Het gym komt religie als thema niet voor. Ook in De belofte van Pisa en in Wees
onzichtbaar speelt religie slechts een bijrol. Echt sprake van spanningen of
grensoverschrijdingen is er niet. Metins ouders zijn ongelovig, en hoewel Sams vader
een belangrijke positie bekleedt in de moskee, lijkt hij zich erbij neer te leggen dat
Sam nauwelijks belangstelling voor religieuze zaken heeft. Het is ook nauwelijks
een issue op school, op wat nieuwsgierige vragen van volslagen onwetende
klasgenoten na.

Nergens veilig: sociale grensoverschrijdingen
Tijdens zijn jeugd ziet Metin in Wees onzichtbaar de Bijlmer veranderen van een
idealistisch nieuwbouwproject in een sociale achterstandswijk. En dat is niet de enige
verandering die de familie moet doorstaan. Vader Harun is een werkloze communist,
die dweept met Marx en Russische romanschrijvers en zich 's avonds bezat in het
café. Zijn frustraties uiten zich thuis door enorme woedeaanvallen om futiliteiten.
Metins lagereschooltijd verloopt redelijk soepel, maar met de overgang naar het
voortgezet onderwijs ziet de wereld er ineens een stuk onoverzichte-
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lijker uit. Metin gaat als enige van de oude klas naar het vwo. Deze overgang markeert
niet alleen het einde van zijn kindertijd, maar ook een scheidslijn tussen sociale
milieus. Als enige uit de klas afkomstig uit de Bijlmer, valt Metin vanaf het begin
al buiten de boot en is hij een makkelijke prooi voor bullebak Dino. Hij vindt geen
enkele aansluiting bij zijn klasgenoten, die hem in navolging van Dino steevast
aanduiden als ‘de schoonmaker’.
Een soortgelijke overgang ervaart Sandra, in Het gym, wanneer ze als enige uit
De Wijk naar het gymnasium gaat in het dorp. Tussen de rijke kakkers voelt Sandra
zich een bezienswaardigheid, een gevoel dat versterkt wordt door de reacties van
haar klasgenoten en docenten, hoe goedbedoeld soms ook. Schoolvriendinnen neemt
ze nooit mee naar huis omdat ze zich schaamt. In de klas heeft één jongen het op
haar gemunt, Bart Willink, de enige die net als Sandra afkomstig is uit een lager
sociaal milieu. Het lijkt of hij daarom juist Sandra als mikpunt heeft gekozen, net
als Dino die de kwelgeest is van Metin in Wees onzichtbaar. Het zijn de kinderen
die zelf ook afwijken van de (sociale) norm die daarom juist proberen hun positie te
verstevigen ten koste van een nog ‘zwakkere’ broeder of zuster.
Voor Sam ligt dat anders. In De belofte van Pisa is onveiligheid op straat voor
hem een gegeven. Hij kent de straatschoffies en het criminele circuit van nabij, hij
weet dat de politie elk moment iemand van de straat kan plukken. En het lijkt hem
niet te deren. Sam heeft een brede algemene ontwikkeling en een muzikaal talent.
Hij speelt virtuoos piano. Momenten van rondhangen op straat en thuis op de gestolen
vleugel spelen, vloeien naadloos in elkaar over. Op school loopt hij over van
zelfvertrouwen, zelfs als hij blijft zitten. Maar het voorbeeld van zijn broer, die in
de gevangenis zit, is voor Sam duidelijk een grens waar hij niet overheen wil.
Echt onveilig wordt het voor Sam vrijwel nooit. Doordat hij zowel de mores van
de straat als de omgangsvormen van de school uitstekend beheerst én overloopt van
zelfvertrouwen, laveert hij moeiteloos tussen de verschillende milieus. Wanneer hij
zijn Nederlandse vriend Ys meeneemt naar het buurthuis is Ys de vreemde eend in
de bijt, precies zoals Sam tijdens het etentje met Ys en zijn steenrijke ouders. Ze
lijken er geen van beide echt moeite mee te hebben.
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In het oog van de ander
Er zit een gevoelige scène in Wees onzichtbaar die heel precies aangeeft hoe bepalend
anderen kunnen zijn voor iemands zelfbeeld. Tijdens de Engelse les zegt een
klasgenoot van Metin ineens ‘Wat praat jij eigenlijk raar.’ Metin is te verbouwereerd
om de nare opmerking gewoon te negeren: hij gaat er serieus op in, wat de situatie
erger maakt.
Toen ik die dag terugliep naar huis, was ik ervan overtuigd dat ik een
spraakgebrek had. Terwijl die gedachte zich als een furieus gif in elke
vezel van mijn lichaam nestelde, was het alsof er een stuk uit mij was
verdwenen, alsof de dwerg een gapend gat in mijn borstkas had geslagen
en net zo lang in de verse wond had gewroet tot hij het glimmende orgaan
had gevonden dat mij tot voorleeskampioen van de Bijlmerhorst had
gemaakt, en het vervolgens lachend in zijn kleine hand had fijngedrukt.
En vanaf dat moment wilde ik me alleen nog maar terugtrekken in een
hoekje van de klas, ik wilde onzichtbaar zijn en zwijgend en in stilte de
dagen doorbrengen. (...) ik was mijn gave kwijtgeraakt. Dat ze me voor
‘schoonmaker’ hadden uitgemaakt, kon ik op de een of andere manier nog
verdragen. Maar nu hadden ze iets van me afgepakt.
Ze hadden me monddood gemaakt.
Ik kon niet eens meer bij de fijne herinneringen komen, de herinneringen
aan de voorleesbeurten op de Bijlmerhorst waar ik zo van genoten had,
en waar meester Gregory mij uitvoerig voor had geprezen. Ze waren
plotseling bedekt met een massieve laag puin, doordrenkt van twijfel en
angst. (Wees onzichtbaar, pp. 556-557)
Om de vernedering compleet te maken, krijgt Metin uitgerekend in de week na het
incident dat zijn zelfvertrouwen had vermorzeld in de klas een voorleesbeurt. Hij
kan zich niet verschuilen en zichtbaar voor al zijn klasgenoten krijgt hij geen lucht
meer en verliest hij tijdelijk zijn stem. Dit fragment resoneert sterk met de woorden
van Ralph Ellison in Invisible Man (1952). Voor Metin was zijn stem een belangrijk
onderdeel van zijn ‘zelf’ waarmee hij positief zichtbaar was op zijn vorige school.
De vraag is echter of jezelf onzichtbaar proberen te maken een effectieve strategie
is, zeker wanneer
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anderen - in de woorden van Ellison - toch zien wat ze willen (of kunnen) zien.

Overlevingsstrategie
Metin, Sandra en Sam bedenken elk op hun eigen manier een tactiek waarmee ze de
uitdagingen van het opgroeien tussen verschillende culturen of milieus het hoofd
weten te bieden. Sandra, die geleerd heeft van zich af te bijten in de achterstandswijk
waar ze vandaan komt, maakt van het begin af duidelijk dat ze niet met zich laat
sollen. Als ze toch mikpunt wordt van de pesterijen van Bart, rekent ze met hem af
door hem in elkaar te slaan.
Sam heeft weinig moeite met ‘overleven’, het lijkt hem allemaal vrij gemakkelijk
af te gaan. Als er problemen zijn, lost hij die op met een kwinkslag, met een leugen
of met geweld. Sams ouders zijn analfabeet, maar Sam weet zichzelf te ontwikkelen
en zijn vwo-opleiding af te ronden zonder in grote problemen te geraken.
Metin heeft de meest opmerkelijke overlevingsstrategie. Hij blijft zoveel mogelijk
buiten het blikveld van zijn vader, en probeert hetzelfde op school. Uiteindelijk leert
hij dat onzichtbaar zijn niets oplost. Sommige problemen gaan ‘vanzelf’ over, zoals
de pestende klasgenoot Dino die uiteindelijk zo gewelddadig wordt dat hij voor twee
jaar de gevangenis ingaat. De precaire verstandhouding tussen Metin en zijn vader
is als een rode draad door de hele roman verweven. Om binnen het gezin overeind
te blijven, kiest de introverte Metin ervoor om zichzelf onzichtbaar te maken: ‘We
leerden naar de grond te staren en als onopvallende spookjes door het huis te dwalen,
op weg naar de ruimte die ons was toegewezen. We leerden incasseren en slikken’.
Het is een wrange paradox: tegelijkertijd wil Metin namelijk niets liever dan gezien
worden door zijn vader. Pas door de vriendschap met Kaya krijgt Metin weer
zelfvertrouwen en wordt hij als het ware zichtbaar voor zijn omgeving. Dan durft
hij ook tegen zijn vader in te gaan.

Conclusie
Joanne Brown heeft betoogd dat de kinderen van migranten ‘rebels with a cause’
zijn. Metin, Sandra en Sam steken grenzen over op het gebied van - vooral - sociale
klasse en culturele gebruiken. De uitdagingen die ze tegen-
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komen, hebben vooral te maken met hun afkomst: de manier waarop het thuismilieu
afwijkt van dat van hun klasgenoten, de lage verwachtingen van de omgeving versus
de hoge druk door verwachtingen van familie, de vooroordelen en het onbegrip door
cultuurverschillen. Ze gaan daar echter op verschillende manieren mee om.
Samir (De belofte van Pisa) lijkt het makkelijkst te manoeuvreren tussen thuis,
school en straat. Hij heeft zeker iets van een rebel, vol bravoure is hij en voor niemand
bang. Maar hij heeft weinig om tegen te rebelleren. Sterker nog, hij lijkt ondanks
zijn afkomst en sociale milieu juist de wind mee te hebben.
Sandra (Het gym) heeft meer moeite met de oversteek tussen het wat wereldvreemde
milieu van het gymnasium en het rauwe straatleven in de wijk waar ze woont met
haar moeder en haar halfzusje. Toch maakt ze op beide plaatsen vriendinnen, blijft
ze in zichzelf geloven en verzet ze zich tegen de hypocrisie van haar klasgenoten en
docenten, zonder haar doel uit het oog te verliezen. Ze is niet bijzonder, ze wil gewoon
zichzelf zijn.
In de zachtmoedige Metin (Wees onzichtbaar) schuilt misschien wel het meest
van een rebel. In alle misère blijft hij altijd dicht bij zichzelf. Door zijn vriendschap
met de zelfverzekerde Kaya kruipt hij langzaam uit zijn schulp. Als zijn belangrijkste
kwelgeest het veld heeft geruimd, staat niets hem meer in de weg om geaccepteerd
te worden en het vwo op een prettige manier af te ronden. Doelgericht gaat hij door
naar de universiteit, zelfs de geplande reis met Kaya kan hem daar niet van af brengen.
Uiteindelijk lijkt Metin zich zelfs te verzoenen met zijn vader, maar tot een warme
verhouding tussen vader en zoon zal het nooit komen.
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Kinderboeken als spiegel en moreel kompas
Over de morele functie van jeugdliteratuur
Ingeborg Hendriks
‘Jullie geloven allemaal in iets. Ik geloof niks. Ben ik een aparte?’
Spiek glimlachte naar me. Hij keek om zich heen. Misschien hoopte hij
dat iemand anders antwoord zou geven, maar niemand zei iets.
‘Moet je horen’, zei hij toen. ‘Geloof je dat je van de mensen kunt houden?’
‘Ja,’ zei ik. Ik voelde Mimoens schouder warm tegen de mijne.
‘Geloof je dat de mensen van jou kunnen houden?’
Ik keek hem aan. Hij keek zo lief uit zijn ogen dat ik er wiebel van werd.
‘Ja,’ zei ik.
‘Als je in de liefde gelooft,’ zei Spiek, ‘geloof je genoeg.’
Ik voelde dat zijn woorden wáár waren en niet voor de troost.
(Guus Kuijer, 2002, pp. 92-93)

Dit fragment uit Ik ben Polleke hoor! van Guus Kuijer - een van de lievelingsboeken
van Karen Woets - bevat een morele boodschap, zonder moralistisch te zijn in de
gebruikelijke betekenis van het woord. In plaats van een scheidslijn aan te brengen
tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, zorgt de uitspraak van Spiek juist voor verbinding. In haar
inleiding van de symposiumbundel Is er meer tussen hemel en aarde voert Karen
Woets dit fragment op als een voorbeeld van ‘een moment waarop hemel en aarde
dichter bij elkaar komen’:
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Hoe dat in een heel alledaagse context kan, laat Guus Kuijer heel mooi
zien in de al genoemde Polleke-verhalen. Lange tijd denkt Polleke dat
zowel het leven, als de liefde én geloven iets moeilijks is. En ze zit er erg
mee dat ze geen geloof heeft. Uit onverwachte hoek, namelijk door haar
vader Spiek, wordt er echter uitkomst geboden. (Ghonem-Woets, 2010,
p. 13)
Spiek is als zwerver en drugsverslaafde inderdaad de laatste persoon van wie je een
wijze levensles verwacht. Maar juist dit is tekenend voor de wereld waarin Polleke
opgroeit: een wereld waarin ze te maken heeft met een breed palet van
levensovertuigingen, en volwassenen die met vallen en opstaan hun eigen weg zoeken
te midden van al die diversiteit. Net als Polleke moeten kinderen in onze cultureel
diverse samenleving hun levensweg kiezen. De serie over Polleke biedt jonge lezers
de mogelijkheid zich in te leven in personages met verschillende culturele
achtergronden en ideeën een hoofdpersoon als rolmodel die observeert en vragen
stelt.
‘Toon me uw boekenkast en ik zeg u wie u bent.’ Dat geldt zeker ook voor de
grote collectie jeugdboeken die Karen Woets naliet. De verzameling laat zien dat ze
zowel oog had voor de literaire en esthetische waarde van kinderboeken, als voor de
praktische inzetbaarheid van kinderboeken op het gebied van wereldoriëntatie en
levensbeschouwelijke vorming. Karen was ervan overtuigd dat deze twee aspecten
goed met elkaar te combineren zijn. Als wetenschapster, recensente en liefhebber
had ze oog voor de stijl en verhaalopbouw van jeugdboeken en droeg ze bij aan de
emancipatie van jeugdliteratuur als volwaardige literatuur. Aan de andere kant was
Karen geïnteresseerd in het morele aspect van jeugdliteratuur. Zo verdiepte ze zich
in het katholieke karakter van het jeugdfonds van Malmberg en Zwijsen in de
verzuilde samenleving, onderzocht ze de invloed van deugden en dilemma's in
verhalen op de morele ontwikkeling van kinderen en legde ze in haar recensies een
voorkeur aan de dag voor kinder- en jeugdboeken die de cultureel diverse samenleving
weerspiegelen.
In dit artikel onderzoek ik de relatie tussen jeugdliteratuur en morele vorming in
de context van de cultureel diverse samenleving. Om te beginnen ga ik in op de
verwevenheid van literatuur en cultuur. Literatuur draagt altijd de morele stempel
van de samenleving waaruit zij is ontstaan, maar kan op

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

48
haar beurt de bestaande moraal ook beïnvloeden. De volgende paragaaf gaat over de
actieve rol die de lezer daarbij heeft. Een kritische lezer kan de morele boodschap
in een verhaal herkennen en zich daar al dan niet door laten inspireren. Deze kritische
houding kan worden ontwikkeld door veel te lezen en te praten over de morele inhoud.
Daarna bespreek ik de verschuiving van de visie op de morele functie van verhalen.
Zowel in de wereld van de jeugdliteratuur als in de wereld van het onderwijs in
godsdienst en levensbeschouwing constateert men een verschuiving van het
overdragen van een algemeen erkende (christelijke geïnspireerde) moraal naar een
benadering waarin meer ruimte is voor diversiteit en het zoeken naar persoonlijke
antwoorden. In de drie daaropvolgende paragrafen zoom ik in op kinderboeken uit
Karens collectie die de morele vorming van kinderen stimuleren. Allereerst noem ik
een aantal voorbeelden van kinderboeken die door de keuze van personages, thematiek
en setting ervoor zorgen dat ook kinderen met wortels in een niet-Nederlandse of
Vlaamse cultuur zich gerepresenteerd kunnen voelen. Daarna geef ik een aantal
voorbeelden van dierenverhalen die universele waarden weerspiegelen. Beide
categorieën bieden identificatiemogelijkheden en stof tot nadenken over morele
vragen. In de laatste alinea ga ik in op filosofisch getinte verhalen die kinderen
stimuleren om zelf betekenis te zoeken. In onze pluriforme samenleving die zich
kenmerkt door botsende en snel veranderende inzichten is het vermogen om zelf
naar betekenis te zoeken een belangrijke vaardigheid.

De culturele betekenis van jeugdliteratuur
Alle boeken, of ze nu zijn geschreven voor kinderen of volwassenen, dragen expliciet
of impliciet normen en waarden over. Soms geven schrijvers bewust een morele
boodschap mee aan hun verhaal. Vaker klinken de oordelen van de schrijver er
onbewust in door. De schrijver is immers een product van de maatschappij en kan
de bril waarmee hij naar de wereld kijkt niet afzetten. Die gekleurde bril valt ook
ons volwassenen vaak pas op als we met enige afstand naar de tekst kunnen kijken,
bijvoorbeeld omdat we een andere culturele achtergrond hebben dan de schrijver, of
omdat het boek dat we lezen in een andere tijd geschreven is. Ineens zien we dan
bijvoorbeeld dat meisjes nogal stereotiep gedrag vertonen of dat niet-westerse culturen
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worden neergezet als barbaars. Kinderen die nog geen vastomlijnde ideeën in hun
hoofd hebben, pikken ongemerkt allerlei waarden en normen op uit de verhalen die
ze lezen. De keuze van de teksten waarmee ze in aanraking komen, is dus cruciaal
voor hun morele vorming. De laatste jaren werkte Karen Woets aan een proefschrift
over deugden en dilemma's in het kader van een breder onderzoek over ontluikende
culturele geletterdheid van Universiteit Maastricht in samenwerking met Tilburg
University. Hiervoor had ze een corpus samengesteld van religieuze en niet-religieuze
teksten met een duidelijke moraal erin verwerkt. Haar selectie bestond uit teksten
over deugden zoals die in het christendom, de islam en het jodendom naar voren
komen, en bevatte naast religieuze verhalen ook fabels, enkele Kikkerverhalen van
Max Velthuijs en enkele Kikker en Pad-verhalen van Arnold Lobel. Het onderzoek
naar ontluikende culturele geletterdheid was erop gericht te doorgronden welke
culturele kennis - in het geval van Karens specifieke onderzoek het kunnen herkennen
van en reageren op morele dilemma's - kinderen opdoen wanneer ze voorgelezen
worden. Daarbij was de leidende gedachte dat deze kennis zou kunnen bijdragen aan
het samenstellen van een canon van de jeugdliteratuur als cultureel bindmiddel en
inwijdingstraject. (Jeugd)literatuur en cultuur zijn immers sterk met elkaar verweven.
Enerzijds is de jeugdliteratuur een afspiegeling van wat er in de maatschappij leeft,
anderzijds geeft zij de maatschappij, via de invloed die zij op haar lezers uitoefent,
ook mede vorm. Voorwaarde voor zo'n canon van de jeugdliteratuur zou dan zijn
dat de teksten recht doen aan de diversiteit die in onze samenleving aanwezig is en
aansprekend zijn voor kinderen met verschillende achtergronden.

Jeugdliteratuur, leeshouding en educatie
De morele impact van verhalen is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de inhoud
van de tekst, maar ook van het referentiekader van de lezer. Naarmate kinderen meer
lees- en levenservaring opdoen, kunnen ze zich ontwikkelen tot kritische lezers en
leren om met de tekst in gesprek te gaan. In Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op
school (Mooren, Ghonem-Woets, Van Koeven, Kurvers & Verschuren, 2012, pp.
104-105) noemt Karen drie leeshoudingen gerelateerd aan verschillende vakken en
genres: de cognitieve

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

50
leeshouding gericht op het willen weten (onder andere gekoppeld aan
wereldoriëntatie), de esthetische leeshouding gericht op het genieten van tekst en
beeld (gekoppeld aan taal/lezen en de kunstzinnige vakken) en de ethische leeshouding
gericht op moreel denken en handelen (gekoppeld aan levensbeschouwing en
sociaal-emotionele vorming). Geheel in lijn met deze visie op jeugdliteratuur heeft
een groot deel van de privé-collectie kinderboeken een bestemming gekregen op de
Pabo in Tilburg. Wilbert Simonse (docent Nederlands) en Fleur Geenen (docent
geschiedenis en aardrijkskunde) vertellen dat de boeken al bij verschillende vakken
zijn ingezet. Voor de Pabo-studenten, vaak zelf geen grote lezers, is het een eye-opener
dat je kinderboeken kunt gebruiken als bron bij je lessen. De gele ballon van Charlotte
Dematons leent zich bijvoorbeeld goed voor functionele topografie. Kinderen krijgen
door de platen contextinformatie over de plaatsen die ze moeten kennen en leren aan
de hand van de platen geografische vragen te stellen. Bij geschiedenis zijn
bijvoorbeeld de boeken van Rob Ruggenberg, zoals IJsbarbaar, Manhatan en
Slavenhaler goed inzetbaar. Op zijn site stelt de auteur zelfs lesmateriaal beschikbaar.
De studenten op de Pabo worden gestimuleerd om, naast een cognitieve en
esthetische leeshouding, ook een ethische leeshouding te ontwikkelen. Zo vertelt
Fleur Geenen dat tweedejaars studenten recent een werkstuk moesten maken over
het onderwerp ‘kennis, diversiteit en macht’, waarbij ook aandacht moest worden
besteed aan een kinderboek. Studenten leerden via de jeugdliteratuur oog te krijgen
voor verschillende perspectieven van waaruit historische gebeurtenissen kunnen
worden belicht. Het boek Roosje Weiss van Roberto Innocenti en Christophe Galaz
toont bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van een negenjarig
meisje in een Duits stadje. Zij is getuige van een mislukte vluchtpoging van een joods
meisje. De indringende platen waarop verschillende personages zijn afgebeeld,
kunnen worden gebruikt als oefening om zich ook in hun perspectief te verplaatsen.
Zo'n oefening kan studenten en schoolkinderen bewustmaken van de subjectiviteit
van de overgeleverde geschiedenis, die vooral door de overwinnaars is geschreven.
In de taallessen van Wilbert Simonse leren studenten te letten op het taalgebruik
waarin wordt verteld over gebeurtenissen of mensen. Door hen gevoelig te maken
voor de connotatie van woorden, zijn ze beter in staat het vertelperspectief te
herkennen en te relativeren. Wilbert
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Simonse wil dat zijn studenten op een beschouwende manier naar jeugdliteratuur
leren kijken en zich bewust worden van de maatschappelijke codes die hierin
verborgen zitten. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de methodiek van Aidan
Chambers zoals uiteengezet in Leespraat (2012), waarbij de studenten zelf, en de
kinderen waarmee zij werken op hun stagescholen met elkaar praten over hun
leesbeleving en de patronen die zij in een bepaald boek herkennen.
Heel specifiek kwam het morele aspect van kinderboeken aan bod in het ‘Taallab’,
het resultaat van de samenwerking tussen de Pabo en Bibliotheek Midden Brabant
waarin studenten vernieuwende projecten ontwikkelen op het gebied van
jeugdliteratuur. In samenspraak met Wouter Sanderse, docent beroepsethiek en
gepromoveerd op morele vorming van leerlingen, werd dit jaar gekozen voor het
thema ‘jeugdliteratuur en moraal’. Studenten die zich hiervoor hadden aangemeld,
ontwierpen na enkele masterclasses en een boekproeverij hun eigen project om de
morele vorming van kinderen te stimuleren, dat ze vervolgens uitprobeerden op hun
stageschool en daarna evalueerden en presenteerden. Coosje van der Pol begeleidde
dit project vanuit de bibliotheek.

Morele functie van verhalen
De geschiedenis van de jeugdliteratuur laat een wisselende houding zien ten opzichte
van de morele functie. Oorspronkelijk waren verhalen voor kinderen vooral bedoeld
om hen op te voeden tot brave burgers. Later kwam er ruimte voor de
ontspanningsfunctie en in de jaren zestig kwam het maatschappijkritische kinderboek
in zwang waarin vooroordelen en rolpatronen aan de kaak werden gesteld. Met de
intrede van het literaire kinderboek in de jaren tachtig verdween de moraal naar de
achtergrond. Goede kinderboeken moesten vooral taalkunst zijn en zich niet
bezighouden met wat kinderen ervan kunnen leren en hoe ze er beter van kunnen
worden. Hierin is de laatste twee decennia echter weer een kentering te bespeuren.
Piet Mooren schreef bijvoorbeeld met veel waardering over de levenslessen van de
Kikkerverhalen van Max Velthuijs (Mooren, 1999). Hij beschrijft hoe Max Velthuijs
het aloude genre van de fabel ‘een kwartslag heeft gedraaid’ door de moraal niet
expliciet als wijze les op te dienen, maar als levensvraag; ‘niet
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als Boontje komt om zijn loontje, maar als slijpsteen voor ontluikende moraliteit’
(Mooren, 1999, p. 78). Ook de traditionele fabel heeft trouwens de tijd doorstaan,
zoals blijkt uit talrijke bewerkingen voor kinderen zoals De wolf en het lam van Eric
Carle (2014), De fabels van Aesopus van Imme Dros (2010) en Blootpad en Co van
Annemarie van Haeringen (2000).

Parallel aan de verschuiving in de wereld van de jeugdliteratuur is er ook op het
gebied van godsdienstonderwijs en onderwijs in levensbeschouwing een verschuiving
waar te nemen ten aanzien van het denken over de morele functie van verhalen. De
‘Grote verhalen’ hebben in onze geseculariseerde en cultureel diverse samenleving
hun algemene geldigheid verloren (Parlevliet, Van den Berg & Zondervan, 2013).
Waar kinderen in de verzuilde samenleving aan de hand van Bijbelverhalen op een
vanzelfsprekende manier werden ingevoerd in de christelijke moraal (‘learning into
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religion’), wordt nu meer belang gehecht aan het kennismaken met verhalen en
waardesystemen uit verschillende religies (‘learning about religion’) en het reflecteren
over persoonlijke en universele waarden aan de hand van verhalen die niet per definitie
van religieuze oorsprong zijn (‘learning from religion’).1 Daarmee is de jeugdliteratuur
een steeds belangrijkere rol gaan vervullen binnen het domein van de
levensbeschouwing. Bij ‘learning about religion’ kunnen bijvoorbeeld verhalenbundels
worden ingezet met verhalen uit verschillende religies, bijvoorbeeld aan de hand van
Over engelen, goden en helden (2007)

1

Terminologie voor het eerst gebruikt door M. Grimmit en G. Read in Teaching Christianity
in RE, 1975).
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van Janny van der Molen, en informatieve boeken over religieuze feesten en rituelen.
Bij ‘learning from religion’ kan een breed scala van kinderboeken worden ingezet:
verhalen met een expliciete of impliciete morele boodschap, maar zeker ook verhalen
die morele vragen opwerpen en de lezer prikkelen om zijn eigen positie te bepalen.

Diversiteit in kinderboeken

Zeker in een cultureel diverse samenleving is het van belang verschillende
perspectieven aan bod te laten komen in kinderboeken. Kinderen met verschillende
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achtergronden moeten zich aangesproken en vertegenwoordigd kunnen voelen. Op
dat punt valt nog wel wat te verbeteren. ‘Het is altijd Eva, Emma of Floor en zelden
Fatima’ schreef Thomas de Veen in het NRC van 13 oktober 2017 en eerder scheef
Bas Maliepaard al in 2012 in Trouw: ‘De held heet zelden Achmed.’ Gelukkig zijn
er uitzonderingen. In de prentenboekenserie over prinses Arabella van Mylo Freeman
spelen kinderen van verschillende etniciteiten bijvoorbeeld op een onnadrukkelijke
manier de hoofdrol. Prinses Arabella en prins Mimoen (2010) gaat over ‘anders’
zijn. Dit thema heeft echter geen betrekking op verschillen in huidskleur of culturele
achtergrond, maar op het verschil tussen jongens en meisjes. Als Mimoen om de
hoek in een paleis komt wonen, hebben prinses Arabella en haar vriendinnen zo hun
bedenkingen. ‘“Prinsen doen alleen maar stoer. Prinsen spelen van die wilde
spelletjes” fluisteren ze tegen elkaar’ (z.p.). Dit vooroordeel blijkt weliswaar te
kloppen, maar tegelijkertijd ontdekken ze zelf ook
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hoe leuk dit kan zijn. Een boek met een positieve moraal, dat kinderen de ruimte
geeft zich te verplaatsen in verschillende personages.
De sprookjesachtige prentenboeken Aisja (2009) van Pieter van Oudheusden en
Stefanie de Graef en Azizi en de kleine blauwe vogel (2013) van Laïla Kouba en
Mattias de Leeuw zijn bijzonder vanwege de poëtische taal en oosterse sfeer. In beide
verhalen wordt machthebbers een lesje geleerd. In Aisja wordt de sultan een spiegel
voorgehouden door een meisje dat aanklopt bij zijn paleis voor hulp. Niet wetend
dat hij de sultan is, vertelt ze hem hoe de gewone mensen kijken naar zijn hebzucht
en machtswellust. Haar onschuld en eerlijkheid brengen in de sultan een ommekeer
teweeg. Azizi en de kleine blauwe vogel is een ode aan de vrijheid, geïnspireerd op
de opstand in Tunesië in 2011. Geholpen door het ontsnapte blauwe vogeltje en
gewapend met een slinger van bloeiende jasmijn weet Azizi een eind te maken aan
de terreur van de dictators Toer en Ditta. De Vlaamse-Tunesische schrijfster Laïla
Kouba schreef meer boeken over (multi)culturele thema's. Schrijvers zoals zij met
een niet-Nederlandse of niet volledig Vlaamse culturele achtergrond
vertegenwoordigen een ander perspectief en verrijken daarmee de Nederlandstalige
jeugdliteratuur.

Het boek De ring van koning Salomo (2016) van Lida Dijkstra ademt ook de sfeer
van een oosters sprookje, maar roept eerder morele vragen op dan dat het een
duidelijke morele boodschap overdraagt. Hoofdpersoon Sem wordt aangesteld als
hulpje in het paleis van koning Salomo en slaat met verbazing gade wat er allemaal
aan zijn hof gebeurt. Dit verhaal relativeert de wijsheid van koning Salomo die zowel
in de christelijke, islamitische en Arabische traditie spreekwoordelijk is. Sem is er
getuige van dat de koning zich steeds vreemder gaat gedragen en ontdekt dat hij in
de greep is van demonen. Verschillende passages prikkelen de lezer om zelf een
standpunt in te nemen over wat moreel ‘juist’ is. Koning Salomo spreekt bijvoorbeeld
zes keer een oordeel uit in een rechtszaak. De dilemma's die aan hem worden
voorgelegd nodigen uit om zelf na te denken over wat
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wijsheid is. Sem bewijst op zijn eigen manier ook meermaals over grote wijsheid te
beschikken. Wanneer hij aan het eind van het verhaal besluit om koning Salomo niet
op te volgen, omdat hij zichzelf niet slim genoeg vindt, zegt zijn vriendinnetje: ‘Je
weet pas veel als je weet dat je niets weet’ (Dijkstra, p. 185).

Universele dierenverhalen
Al kenmerkt de cultureel diverse samenleving zich door verschillende achtergronden,
meningen en perspectieven, toch is het niet moeilijk om een aantal waarden te noemen
die universeel worden erkend. Liefde, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, vrijheid
en vrede worden als ideaal algemeen gedeeld, ook al zal de invulling ervan per cultuur
verschillen (zie ook: www.universele-beschaving.nl en www.deugdenproject.nl). Met
behulp van verhalen uit de jeugdliteratuur kunnen deze waarden naar voren worden
gebracht op een manier die het inlevingsvermogen en het morele denken stimuleert.
Lezers kunnen zich identificeren met de held van het verhaal die voor keuzes wordt
gesteld die zij in het leven ook moeten maken. Voor de herkenbaarheid is het niet
altijd nodig dat de boekenheld dezelfde etniciteit en achtergrond heeft als de lezer.
Dierfiguren met algemeen menselijke trekjes bieden voor jonge kinderen juist door
hun culturele neutraliteit veel identificatiemogelijkheden. In het onderzoek van Karen
Woets naar ontluikende culturele geletterdheid met betrekking tot deugden en
dilemma's waren de dierenverhalen dan ook rijk vertegenwoordigd. De fabel is
natuurlijk het genre bij uitstek voor het overdragen van universele waarden. Hierbij
wordt steeds hetzelfde stramien gevolgd: de dieren worden voor hun ondeugd op
humoristische wijze afgestraft en leren daarmee hun lesje. Een van de fabels die
kinderen in het onderzoek voorgelegd kregen, was ‘De vos en de ooievaar’ (2010)
van Imme Dros. Hierin moet de vos boeten voor zijn gebrek aan gastvrijheid. Nadat
hij de ooievaar soep heeft voorgeschoteld in een bord dat te ondiep is voor haar lange,
spitse snavel, serveert de ooievaar hem op haar beurt soep in een kruik met een lange,
smalle hals. Zo laat ze hem voelen wat hij haar heeft aangedaan.
Fabels als deze vormen een scherp contrast met de verhalen ‘De hoed’ en ‘De
verrassing’ uit Alle verhalen van Kikker & Pad (2013) van Arnold Lobel
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die Karen Woets ook voor haar onderzoek gebruikte. Hier geen stereotypering en
verwerpelijk gedrag, maar echte karakters die vertederen door hun liefde voor elkaar.
In ‘De hoed’ heeft Pad een hoed gekregen van Kikker voor zijn verjaardag, maar die
is hem veel te groot. Een ander cadeau wil Pad echter niet. Hij is er blij mee, want
hij heeft hem gekregen van zijn beste vriend. Daarom bedenkt Kikker een oplossing.
Hij zegt tegen Pad dat hij voor hij gaat slapen aan grootse dingen moet denken, zodat
zijn hoofd zal groeien en precies bij zijn hoed zal passen. Stiekem laat hij de hoed
krimpen door hem nat te maken en vervolgens op een warm plekje te laten drogen.
Zo bereikt hij zijn doel: de volgende ochtend is Pad dolblij dat de hoed precies past
en heel tevreden over zichzelf. In het verhaal ‘De verrassing’ proberen Kikker en
Pad elkaar tegelijkertijd stiekem te verrassen door in de herfst de bladeren in elkaars
tuin bij elkaar te harken. De wind maakt in beide tuinen het werk weer ongedaan,
maar Kikker en Pad vallen tevreden in slaap met de gedachte hoe blij hun vriend zal
zijn. De onbaatzuchtige liefde die Kikker en Pad in beide verhalen laten zien, maakt
hen tot morele rolmodellen.

Verhalen als een kiezelsteen
Een nieuwe stroming binnen de jeugdliteratuur vormen de filosofisch getinte verhalen
geschreven vanuit een open, zoekende houding (Ghonem-Woets, 2010 p. 10). Er is
geen eenduidige moraal, maar er worden vragen opgeroepen waardoor de lezer wordt
geprikkeld om zelf naar betekenis te zoeken. Dit is een trend die goed past binnen
de huidige cultureel diverse maatschappij. Kinderen worden geconfronteerd met
verschillende overtuigingen, geloven en levensbeschouwingen. Ze moeten met die
verschillen leren omgaan en te midden van alle onzekerheid hun eigen visie
ontwikkelen en voortdurend bijstellen. Dit vraagt om persoonlijke reflectie en een
blijvend vermogen tot verwondering. Juist die verwondering biedt ruimte voor nieuwe
ontdekkingen en daarmee voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
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In de inleiding van de symposiumbundel Is er meer tussen hemel en aarde? spreekt
Karen Woets over verhalen die verwondering oproepen als kiezels die een lawine
veroorzaken van nadenken, redeneren, argumenteren, geloven, je identificeren,
betekenis ontdekken en zin geven. In deze categorie past bijvoorbeeld Een geheim
waar je groot van wordt (2003) van Carl Norac. Het gaat over Salam die niet kan
wachten tot hij groot genoeg zal zijn om de wereld te ontdekken. De mensen lachen
hem uit: ‘Pas maar op, straks komt er een windvlaag en je waait weg’ (z.p.), en dat
is precies wat er gebeurt. Zoekend naar houvast grijpt hij zich onderweg aan alles
vast, maar hij houdt daar alleen wat bladeren, een steen, een veer en wat sneeuw aan
over. Die bewaart hij in zijn tas. Juist met behulp van deze attributen blijkt hij zich
later weer in veiligheid te kunnen brengen, al heeft hij daarbij uiteindelijk toch ook
weer de hulp van de wind nodig. De vraag wat nu precies het geheim is waar je groot
van wordt, wordt niet expliciet beantwoord. Daarover kan de lezer zelf nadenken.
Ook De gans en zijn broer (2014) van Bart Moeyaert is een verhaal dat verwondert
en vragen oproept over het leven. Moeyaert verstaat de kunst om aan schijnbaar
alledaagse gebeurtenissen een diepe dimensie te geven. In het hoofdstuk ‘Nietig’
heeft de mol zich voor de zoveelste keer in de richting vergist. Alle dieren zijn er
getuige van hoe hij in de schuur zijn kop boven de grond steekt, maar alleen de gans
en zijn broer zien hoe hij daarbij met een diepe zucht een veertje de lucht in laat
schieten. ‘We zijn klein en we kunnen maar weinig,’ zegt de mol. Dat wagen de gans
en zijn broer te betwijfelen. Ze vragen hem nog eens iets treurigs te vertellen, iets
van diep onder de grond waar hij diep van moet zuchten.
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‘Ach,’ zei de mol, ‘Wat heeft het voor zin.’
‘Juist,’ zeiden de gans en zijn broer tegelijk, vooral omdat ze blij waren
met het feit dat de mol nog eens zuchtte. Zelf slaakten ze er ook een, een
heel diepe.
‘Zo,’ zeiden ze. ‘Zeg nog eens dat we klein zijn en maar weinig kunnen.
Die lucht hebben wij weer mooi verplaatst. Wie weet waait er verderop
een kip de lucht in. Wie weet waait er een haan van een toren, of valt er
een boom omver, door ons toedoen. Dat beetje wind was nodig voor een
storm die maar niet wilde beginnen. Het is mogelijk.’
‘Maar we weten het niet zeker,’ zei de mol.
‘Nee,’ zeiden de gans en zijn broer. ‘We weten het niet zeker, maar het
maakt ons sterker, dat wel.’ Ze hielden even met z'n drieën hun adem in
en daarna slaakten ze gezamenlijk een zucht die de wereld veranderde. (p.
145)
De mol kan hier worden gezien als symbool voor de zoekende mens. Hij probeert
de juiste richting te vinden, maar raakt daarbij telkens weer de weg kwijt. De Gans
en zijn broer tonen een ander perspectief. Zij vertegenwoordigen de mens die met
verwondering om zich heen kijkt en overal betekenis in kan ontdekken. Karen Woets
wilde kinderen helpen om zin te geven aan het leven. Met haar onderzoek, artikelen
en recensies heeft zij een wind doen waaien die nog lang niet is gaan liggen. Mede
dankzij haar staat de morele functie van jeugdliteratuur weer op de kaart. Verhalen
kunnen waardevol zijn voor de morele vorming van kinderen. In onze cultureel
diverse samenleving kunnen kinderboeken fungeren als een spiegel waarin ze zichzelf
kunnen herkennen en een kompas om de wereld om hen heen te verkennen.
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Jeugdboeken en literaire competentie in het basisonderwijs
Onderzoek in relatie tot praktijk
Tiny la Roi
‘We leren het best wanneer hart en hoofd met elkaar verbonden zijn.’
(Karen Ghonem-Woets, 2010)
In 2009 deed Karen Woets met financiële steun van Stichting Lezen onderzoek naar
literaire competentie in groep 3 tot en met 8 (van het basisonderwijs). Een jaar later
inventariseerde en analyseerde ze Engelstalig empirisch onderzoek naar de kennis
van literaire conventies bij kinderen van vier tot en met twaalf jaar. In 2012 verscheen
de eerste druk van Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school, een boek dat
Woets samen met onder meer Piet Mooren redigeerde. Dit handboek voor leraren in
het basisonderwijs is gericht op de ontwikkeling van expertise op het gebied van
literaire competentie in de breedste zin van het woord. Verborgen talenten laat leraren
in het basisonderwijs, en daarmee hun leerlingen, kennismaken met verschillende
literaire genres, om literaire smaak te ontwikkelen en het leesplezier te bevorderen.
Jeugdliteratuur blijft in dit handboek niet beperkt tot het leesonderwijs,
want je kunt jeugdliteratuur verbinden met alle vakken. Zo kun je
bijvoorbeeld een tijdsbeeld oproepen (geschiedenis), verre reizen maken
(aardrijkskunde), tijdsduur berekenen (rekenen), een logboek maken
(natuuronderwijs) en discussiëren over goed en kwaad
(levensbeschouwing). (Mooren, Ghonem-Woets, Van Koeven, Kurvers
& Verschuren, 2012, omslagtekst)
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Aan de inhoud en de totstandkoming van dit handboek leverde Karen Woets een
substantiële bijdrage. Waar en hoe komen de bevindingen uit de twee genoemde
onderzoeken terug in haar bijdragen aan Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op
school? Met andere woorden: hoe vertaalt zij haar wetenschappelijke, theoretische
conclusies naar de praktijk van het leesonderwijs? Om antwoord te kunnen geven
op deze vragen worden eerst de bevindingen uit haar onderzoeken uit 2009 en 2010
uiteengezet. Daarna worden deze gelegd naast haar bijdragen aan Verborgen talenten.

Het uitgangspunt: literaire competentie in het basisonderwijs
In haar onderzoek uit 2009, een verkenning naar de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie voor het basisonderwijs, heeft
Karen Woets in de eerste plaats onderzocht in hoeverre ‘literaire competentie’1 in de
secundaire literatuur voor het basisonderwijs is gedefinieerd. Vervolgens is ze
nagegaan hoe theorieën over literaire competentie vertaald zijn naar bestaande taalen leesmethoden. Tot slot is de vraag gesteld wat mag worden verwacht van leerlingen
in groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en wat de mogelijkheden zijn voor
het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie (Ghonem-Woets, 2009, p. 4).
Aan de basis van uitwerkingen van het begrip literaire competentie voor het
voortgezet onderwijs in Nederland ligt een definitie die Lily Coenen in 1992
formuleerde.2 Volgens Theo Witte (2008) beschrijft de definitie van

1

2

Het begrip ‘literaire competentie’ is de letterlijke vertaling van het begrip ‘literary competence’
genoemd door Jonathan Culler in diens proefschrift Structuralist Poetics: Structuralism,
linguistics and the study of literature (1975).
De literair competente lezer is in staat met en over literatuur te communiceren. De inhoud
van deze communicatie kan zeer divers van aard zijn, maar dient in elk geval te voldoen aan
de eis dat de lezer in staat is samenhang aan te brengen. Het gaat hierbij om het aanbrengen
van samenhang binnen de tekst ten behoeve van optimaal tekstbegrip, het constateren van
samenhang en onderscheid tussen verschillende teksten, het relateren van de tekst aan de
wereld (de maatschappij en de persoonlijke wereld van de auteur) en het relateren van het
persoonlijke waardeoordeel met betrekking tot het gelezene aan dat van anderen. De literair
competente lezer heeft een houding ten aanzien van literatuur die gekenmerkt wordt door
een bereidheid tot een zekere leesinspanning en het openstaan voor vreemde perspectieven,
c.q. referentiekaders.
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Coenen het eindniveau van een ideaaltypische leerling uit 6-vwo. Vanuit dat gegeven
formuleerde hij in zijn promotieonderzoek Het oog van de meester ‘top-down’ zes
elkaar opvolgende niveaus: belevend, herkennend, reflecterend, interpreterend,
letterkundig en academisch lezen (Witte, 2008, pp. 505-510). Elk niveau omvat het
voorgaande, dat wil zeggen dat een leerling die interpreterend kan lezen, ook
reflecterend, herkennend en belevend kan lezen. Het vierde niveau, ‘interpreterend
lezen’ geldt inmiddels in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs als eindniveau
(4F) voor 5-havo en 6-vwo. In de kerndoelen voor het basisonderwijs is het eerste
niveau dat Witte onderscheidt, ‘belevend lezen’, opgenomen als eindniveau (1F)
voor groep 8 (SLO, 2008, p. 18).
Woets concludeert dat het begrip ‘literaire competentie’ in het basisonderwijs
alleen in theoretische beschouwingen voorkomt en op dat moment in de praktijk niet
of nauwelijks wordt gehanteerd. De gehanteerde begrippen verschillen met die in
het voortgezet onderwijs en ze vraagt zich af in hoeverre dat terecht is
(Ghonem-Woets, 2009, p. 15).
Specifiek voor het basisonderwijs is ‘literaire competentie’ door Van Dormolen,
Van Montfoort, Nicolaas en Raukema (2005, p. 4) in het kader van een doorgaande
leeslijn gedefinieerd. Herkenbare elementen uit de definitie van Coenen zijn daarin
terug te vinden: het aanbrengen van samenhang (binnen en tussen teksten), het
relateren van een tekst aan de wereld en het formuleren van een persoonlijk
waardeoordeel, en dat relateren aan het oordeel van anderen. Dormolen e.a. maken
daarbij nadrukkelijk onderscheid naar aanbodgerichte, tekstgerichte en lezergerichte
vaardigheden (p. 6).
Karen Woets stelt op basis van haar analyse vast dat in het basisonderwijs die
vaardigheden vooral vanuit de lezer zijn geformuleerd. Dat wil zeggen vanuit wat
de lezer van teksten moet weten, met die teksten moet kunnen doen. Zij voegt daaraan
toe dat die centrale rol beter zichtbaar gemaakt kan worden, door meer nadruk te
leggen op de wisselwerking tussen de genoemde vaardigheden (p. 15). Ze adviseert
om voor elk aspect van literaire competentie duidelijk onderscheid te maken tussen
kennen (bijvoor-
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beeld wat is waar te vinden?) en kunnen (zoals je weg vinden in het aanbod), zodat
de juiste middelen worden ingezet om dat kennen of kunnen te bevorderen (p. 18).
Ze wijst er op dat in de verschillende, elkaar lineair opvolgende, vormen van lezen
die worden onderscheiden door Witte, die door het SLO zijn overgenomen in de
kerndoelen, het ‘belevend’ lezen zou zijn voorbehouden aan leerlingen in het
basisonderwijs. De ‘top-down’-benadering van Witte staat volgens Woets haaks op
de ‘bottom-up’-benadering van ontluikende geletterdheid, die uitgaat van de
ontwikkeling van het kind, en waar hij of zij in die ontwikkeling naar toe gaat. Het
is volgens haar niet uitgesloten dat de door Witte onderscheiden niveaus tegelijkertijd
een rol kunnen spelen en niet zijn voorbehouden aan het voortgezet onderwijs. Vooral
herkennend, reflecterend en interpreterend lezen kunnen naar haar idee van toepassing
zijn op leerlingen in het basisonderwijs (p. 16).3
Tot slot stelt ze vast dat in taal- en leesmethodes weliswaar vaak wordt verwezen
naar jeugdliteratuur, maar dat de kennismaking met verschillende genres beperkt
blijft. Zo ligt in programma's voor peuters en kleuters het accent vooral op de
uitbreiding van de woordenschat en minder op het kunnen navertellen van een verhaal
(p. 14). Ze concludeert dat bij het gebruik van jeugdliteratuur in taal- en leesmethodes
en in leesbevorderingsprogramma's kansen blijven liggen om bepaalde
narratologische, vaardigheden te ontwikkelen en te bevorderen (p. 16).4 Op basis van
haar analyse vraagt ze zich af of wat kinderen in de basisschoolleeftijd moeten weten
niet te beperkt is (p. 18).
In haar onderzoek pleit Karen Woets voor een brede invulling van het begrip
literaire competentie door het creëren van dwarsverbanden tussen vakken. Ze wijst
expliciet op mogelijke dwarsverbanden tussen literaire competentie en kunstzinnige
oriëntatie. ‘Bij beide gaat het onder meer om het reflecteren op eigen werk en dat
van anderen, en om kennis van en waarde-

3

4

Gertrud Cornelissen uit vergelijkbare kritiek in de introductie van haar proefschrift Maar
als je erover nadenkt... Een jaar literatuuronderwijs in groep 7 en 8 van het basisonderwijs
(2016). Zij wijst erop dat in de niveaubeschrijving van het lezen van fictie door SLO de
ontwikkeling van literaire competentie niet is opgenomen, noch een verantwoording van het
gestelde niveau (Cornelissen, 2016, p. 5).
In het onderzoek van Cornelissen blijkt de ontwikkeling van narratief begrip (nog steeds)
onderbelicht (Cornelissen, 2016, p. 268).
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ring voor aspecten van cultureel erfgoed’ (p. 18) Onder verwijzing naar Piet Mooren5
doelt ze daarnaast op de koppeling tussen leesonderwijs en het gebruik van
jeugdliteratuur in zaakvakken, zoals in de inleiding hierboven is aangegeven (p. 19).
Daarmee neemt ze alvast een voorschot op haar latere bijdragen aan Verborgen
talenten.

Het vervolg: kennis van literaire conventies bij kinderen in de
basisschoolleeftijd
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek in 2009 krijgen een - logisch vervolg in 2010. Om inzicht te krijgen in wat leerlingen in het basisonderwijs al
kennen en kunnen, brengt Woets in kaart wat wetenschappelijk onderzoek naar de
kennis van literaire conventies in de voorgaande twintig jaar heeft opgeleverd. Zij
doet dat op twee manieren: vanuit de tekst en vanuit de lezer (Ghonem-Woets, 2010,
p. 4).
In haar bespreking van tekstgerichte onderzoeken naar jeugdboeken merkt Woets
op dat deze studies weinig specifieke aandacht hebben voor het kind als lezer of voor
gebruik van jeugdboeken in het onderwijs. Zowel bij analyses van de literaire vorm
als - vaak tijdgebonden - inhoudelijke analyses, concentreren onderzoekers zich op
de tekst als een op zichzelf staande eenheid (p. 5). Woets brengt op basis van het
onderzoek nauwgezet in kaart met welke literaire conventies leerlingen in het
basisonderwijs te maken (kunnen) krijgen, uitgesplitst naar boekconventies,
tekstconventies en tekstbeeldconventies.
Boekconventies hebben betrekking op de eigenschappen van boeken en wat je
ermee kunt doen. Het lezen van een boek is een vorm van communicatie tussen de
lezer en het boek. In dit verband bespreekt Woets de zogenaamde ‘contracts of
literacy’; stilzwijgende afspraken over hoe je met boeken omgaat.6 Zo leren kinderen
al op jonge leeftijd dat boeken er zijn om

5

6

Piet Mooren, ‘Het zout in de pap: Over de bijdrage van kinderliteratuur aan de canon van
het basisonderwijs.’ In: Langs de lange Lindelaan: Opstellen over jeugdliteratuur en
leesonderwijs. Den Haag, Biblion, 2001, p. 214.
Catherine E. Snow & Anat Ninio, ‘The Contracts of Literacy: What Children Learn from
Learning to Read Books.’ In: William H. Teale & Elizabeth Sulzby' (Eds.), Emergent Literacy:
Writing and Reading. Norwood, NJ, Ablex Publishing Corporation, 1986.
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te lezen en niet om op te eten en dat je boeken op een bepaalde manier leest.
Bij tekstconventies gaat het ten eerste om opbouw en structuur van een verhaal.
Lezers die beter in staat zijn de structuur van een tekst te doorzien, zijn doorgaans
ook beter in staat om de ideeën uit die tekst te onthouden (p. 6).7 Woets maakt
onderscheid naar de elementen setting, personages en plot, gezichtspunten en
perspectieven, en de relatie tussen verhaal en werkelijkheid. Ten slotte typeert ze
een aantal genres die populair zijn in de basisschoolleeftijd, zoals sprookjes,
dierenverhalen, avonturenverhalen, prentenboeken en informatieve boeken. Daarbij
maakt ze wel de kanttekening dat niet elk verhaal eenduidig kan worden ondergebracht
bij een bepaald genre. Bovendien combineren auteurs niet zelden bewust kenmerken
van verschillende genres in één verhaal (p. 7).
Tekst-beeld conventies betreffen de relatie tussen tekst en beeld. Onderzoeken
daarnaar zijn vooral gericht op prentenboeken vanwege de unieke combinatie op
twee niveaus van communicatie: beeld en woord. Woets staat vooral stil bij de diverse
relaties tussen tekst en beeld, op hoe tekst en beeld samen bijdragen aan de betekenis
van een verhaal. Tot slot wijst ze op stijlkenmerken als beeldspraak, humor, symboliek
en intertekstualiteit, dat wil zeggen mogelijke verbanden tussen teksten door indirecte
verwijzingen, citaten of parodie. Vooruitwijzend naar de analyse van het empirisch,
lezergerichte onderzoek merkt zij op: ‘Intertekstualiteit ontstaat als gevolg van een
actieve deelname van de lezer: het is de lezer die de intertekstuele relatie legt’ (p.
16).
Naast tekstgericht onderzoek bespreekt Woets empirische studies naar de kennis
van literaire conventies bij jonge lezers. Ook deze analyse is uitgesplitst naar
boekconventies, tekstconventies en tekst-beeldconventies. Zonder uitputtend te zijn,
volgen hieronder enkele voorbeelden die Woets geeft van wat jonge kinderen al
weten over de bovengenoemde conventies.
Kinderen leren tussen de drie en vijf jaar hoe zij een boek moeten vasthouden en
op welke manier in Westerse culturen een boek wordt gelezen: van links naar rechts
en van boven naar beneden. Ze begrijpen ook dat er

7

Bonnie J.F. Meyer & G. Elizabeth Rice, ‘The structure of text.’ In: Rebecca Barr, Michael
L. Kamil & Peter Mosenthal (Eds.), Handbook of Reading Research, Volume I. New York/
London, Longman, 1984.
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een relatie bestaat tussen de opeenvolgende bladzijden van een verhaal. Kinderen
lijken op deze leeftijd beter over de functies van schrijven te kunnen praten dan over
de functies van lezen. De meeste kinderen in de voorschoolse periode zeggen niet
te kunnen lezen, maar bijna alle kinderen merken tegelijkertijd op dat zij wel kunnen
schrijven (Goodman, 1986, in: Ghonem-Woets, 2010, pp. 11-12).
Ten aanzien van tekstconventies blijken jonge kinderen al te beschikken over een
elementaire ‘story grammar’ en ‘narrative scripts’ (Meyer & Rice, 1984, in:
Ghonem-Woets, 2010, pp. 12-13). In de voorschoolse periode leren kinderen al om
reacties en ervaringen van personages te begrijpen. Het vermogen om de betekenissen
van illustraties met elkaar te verbinden, te redeneren over de opeenvolging van
illustraties en daaraan gevolgtrekkingen te verbinden ontwikkelt zich tussen vier en
acht jaar (Paris & Paris, 2003, in: Ghonem-Woets, 2010, p. 13). In de voorschoolse
leeftijd zijn kinderen al in staat om plezier te beleven aan ironie, door het verschil
tussen tekst als de uitgesproken betekenis en beeld als vervanging van een
onuitgesproken betekenis (Kümmerling-Meibauer, 1999, in: Ghonem-Woets, 2010,
p. 16).
Uit de door Woets geanalyseerde onderzoeken blijkt dat het schrijven van teksten
en het opnieuw lezen van verhalen goede manieren zijn om zich bepaalde conventies
eigen te maken (Donovan & Smolkin, 2002, in: Ghonem-Woets, 2010, p. 14).
Nieuwsgierigheid naar informatie over interesses is een belangrijke motivatie om te
lezen. De kennis die kinderen opdoen uit informatieve teksten hebben ze nodig bij
begrijpend lezen. Onderwijs in ‘begripsstrategieën’ verbetert het leesbegrip.
Aanbevolen wordt om strategieën te ontwerpen die leerlingen helpen bij het lezen
van literatuur (Saul & Dieckman, 2005, in: Ghonem-Woets, 2010, pp. 15-16). De
laatstgenoemde aanbeveling heeft Karen Woets, en met haar de andere auteurs van
Verborgen talenten, niet naast zich neergelegd.

Staalkaart
Woets sluit haar inventarisatie en analyse uit 2010 af met een evaluatie waarin zij
de meest opvallende elementen van haar analyses samenvat. Kinderen maken volgens
het tekstgerichte onderzoek kennis met wat zij noemt een ‘staalkaart’ aan
verhaalelementen. Die elementen komen echter slechts in beperkte mate terug in het
empirische onderzoek. Woets verklaart
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dit door erop te wijzen dat het tekstgerichte onderzoek de staalkaart aan elementen
verbindt met verhalende teksten, terwijl het empirische onderzoek zich daartoe niet
beperkt. De empirische studies maken verder duidelijk dat kennis en vaardigheden
op de verschillende gebieden van geletterdheid - lezen, luisteren, schrijven en spreken
- met elkaar samenhangen (Ghonem-Woets, 2010, p. 17).
Afsluitend wijst Karen Woets op de belangrijke rol van de leerkracht bij het leren
herkennen van de hierboven genoemde boek- tekst- en tekstbeeldconventies. Ook
deze stellingname wijst vooruit naar haar latere bijdragen aan Verborgen talenten.
Bij het aanleren van literaire conventies zijn kinderen grotendeels afhankelijk van
wát de leerkrachten (technisch) aanbieden en hóe zij dat doen. De invloed van de
attitude (houding, interesse en betrokkenheid) van de leerkracht én de leerling moet
volgens Woets niet worden onderschat. Het uiteindelijke leren wordt bepaald door
een combinatie van hoofd (cognitie, verstand) en hart (affectie, gevoel) (p. 8).

Tussenbalans: ingrediënten voor een literaire leeslijn
Karen Woets benoemt in haar studies diverse bouwstenen voor een mogelijke literaire
leeslijn voor het basisonderwijs. In de uitwerking daarvan zou er in het algemeen
samenhang tussen kennen en kunnen moeten zijn, en samenhang tussen de
verschillende vaardigheden lezen, schrijven en spreken. Daarnaast noemt ze voor
het uitzetten van een literaire leeslijn de volgende ingrediënten:
- het creëren van dwarsverbanden tussen schoolvakken;
- ‘bottom up’-benadering die vertrekt vanuit de ontwikkeling van het kind;
- onderscheid naar boek-, tekst- en tekst-beeldconventies;
- nadrukkelijk aandacht voor non-fictie;
- aandacht voor culturele en sociale invloeden.
Op welke manier worden deze ingrediënten zichtbaar in de bijdragen van Karen
Woets aan Verborgen talenten?
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De uitwerking: bijdragen aan Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op
school
Verborgen talenten is meer dan een handboek. Een ondersteunende website biedt
opdrachten en verdiepende teksten en bevat actuele titellijsten bij elk hoofdstuk. Het
handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een algemene inleiding op
(onderwijs in) jeugdliteratuur in het basisonderwijs. Deel twee gaat in algemene zin
in op lezen, leesbevordering en jeugdliteratuur. Het laatste, omvangrijkste deel legt
verbindingen tussen jeugdliteratuur en de schoolvakken door het koppelen van boeken
en verhalen aan de zaakvakken zoals geschiedenis, rekenen, aardrijkskunde, muziek,
levensbeschouwing enzovoort.
Karen Woets heeft op twee manieren aan het handboek meegewerkt. Zij maakte
deel uit van de redactie. Daarnaast schreef zij mee aan de hoofdstukken ‘Het
spinnenweb van de leesbevordering’ (hoofdstuk vijf) en ‘Ik hou van boeken: Het
prentenboek als kennismaking met diverse genres’ (hoofdstuk zes) uit het tweede
deel, en aan twee hoofdstukken uit deel drie, te weten: ‘Kinderen van Abraham:
Moraal en religie in multicultureel perspectief’ (hoofdstuk elf) en ‘Het is feest! Vieren
en delen in de klas’ (hoofdstuk twintig).

Samenhang vaardigheden lezen, schrijven en spreken
De samenhang tussen de verschillende vaardigheden loopt als een rode draad door
Verborgen talenten. De aandacht voor (voor)lezen is evident. Het hele boek ademt
lezen. Spreken krijgt in hoofdstuk vijf afzonderlijk aandacht in de paragraaf ‘Praten
over boeken’. Hierin wordt de manier van werken met jeugdboeken in de klas die
Aidan Chambers heeft ontworpen, kort uitgelegd.8 De vaardigheid schrijven is onder
andere verwerkt in de opdrachten op de website. Deze opdrachten zijn primair gericht
op de leerkrachten, maar een aantal daarvan kan, met enige bewerking, ook aan de
leerlingen worden voorgelegd. Bijvoorbeeld het schrijven van een leesautobiografie
(hoofdstuk twee), het bijhouden van een leesdagboek (hoofdstuk vijf) of het maken
van een scenario voor een viering (hoofdstuk twintig). Schrijfopdrachten zijn ook
opgenomen in hoofdstuk elf, waarin het schrijven van poëzie wordt verbon-

8

Aidan Chambers, De leesomgeving en Vertel eens (1995).
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den aan rituelen (Ghonem-Woets, 2012, pp. 218-220). De drie vaardigheden worden
in Verborgen talenten op uiteenlopende manieren met elkaar verbonden.

Dwarsverbanden
In de titels van de hoofdstukken waaraan Woets heeft bijgedragen, klinken direct al
enkele van de hierboven genoemde ingrediënten voor een literaire leeslijn door. Een
spinnenweb (hoofdstuk 5) creëert bij uitstek dwarsverbanden. In dit geval tussen het
beleid van de school, een schoolbrede visie op het leesonderwijs, de daaruit
voortvloeiende aandacht voor een stimulerende leesomgeving en de
deskundigheidsbevordering van leerkrachten (p. 87).
In hoofdstuk zes over het prentenboek als kennismaking met verschillende genres,
staan verschillende boekgenres en bijbehorende boek-, tekst- en tekst-beeldconventies
centraal. Alvorens de conventies van verschillende genres (zoals stapelverhalen,
fabels, sprookjes, sagen en legenden)9 te bespreken, gaat Woets in op het
dwarsverband tussen genres en leeshoudingen. Ze maakt daarbij onderscheid tussen
een cognitieve, esthetische en ethische leeshouding. Je leest cognitief wanneer je iets
te weten wil komen, esthetisch lezen is genieten van een mooi verhaal, en een ethische
leeshouding is gericht op sociaal-emotionele thema's en religieuze of ethische vorming
(p. 104). Impliciet geeft ze hiermee aan dat een esthetische leeshouding al van jongs
af aan aanwezig c.q. aan te leren is. In de paragraaf over de relatie met het
model-Witte kom ik hierop terug.
In ‘Kinderen van Abraham: Moraal en religie in multicultureel perspectief’
(hoofdstuk elf) verbindt Woets de ethische leeshouding aan de fasen van religieuze
en morele ontwikkeling aan de hand van toegankelijke voorbeelden uit de hedendaagse
jeugdliteratuur, zoals de Kikker-verhalen van Max Velthuijs (p. 208). Daarnaast
worden rituelen verbonden met de cyclische tijd (de seizoenen en de feesten van het
jaar) en het lineaire tijdsbesef van kinderen zelf en hun familie(feesten) (pp. 215-216).
In hoofdstuk twintig wordt het onderwerp ‘vieren’ gekoppeld aan alledaagse feesten
als verjaardagen, seizoensfeesten en lichtfeesten. Daarin ligt weer een (dwars)verband
met de

9

De titellijst op de website bij dit hoofdstuk is in 2014 en 2015 aanzienlijk uitgebreid. Hierin
zijn meer genres opgenomen met bijbehorende titelverwijzingen.
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verschillende religies uit hoofdstuk elf en een koppeling naar het besef van tijd en
van de levenscyclus (p. 386).

‘Bottom-up’
De ‘bottom-up’-benadering (dat wil zeggen aansluiten bij de ontwikkeling van de
leerling) wordt onder andere zichtbaar in de oplopende moeilijkheidsgraad van de
titelverwijzingen in het handboek. Van Jip en Janneke, die simpelweg een sprookje
naspelen, tot Zwart als inkt, de gelaagde ‘Sneeuwwitje’-bewerking van Wim Hofman
(p. 114). Van de eenvoud van Kikker van Max Velthuijs naar de complexiteit van
Toon Tellegen (p. 390).
De titellijsten op de website zijn (op een enkele uitzondering na) van onderaf
geordend naar suggesties voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Aansluitend
bij de bevindingen uit het empirische onderzoek (met name de noodzaak van
herlezing/herhaling) en passend bij de ‘bottom-up’-benadering is de verwijzing naar
het gebruik van serie-boeken om narratologische vaardigheden te (leren) ontwikkelen.
Refererend aan haar staalkaart van literaire conventies wijst Woets in hoofdstuk vijf
op het nut van als ‘gemakkelijk’ te boek staande serieboeken.
Het relatief vaste patroon van personages en settings dat kenmerkend is
voor serieverhalen, stelt kinderen namelijk in staat hun voorkennis aan te
wenden; daardoor krijgen ze grip op de setting (wie, wat, wanneer) en
kunnen ze dieper ingaan op episodes en verbanden daartussen. Met het
leesgemak dat dit oplevert, kunnen de kinderen meer aandacht opbrengen
voor moeilijkere onderdelen als de aard van de karakters of de manier
waarop de personages omgaan met problemen en dilemma's. (p. 89)
De ‘bottom-up’ benadering komt terug in het gebruik van prentenboeken als
‘springplank’, de opmaat voor kennismaking met verschillende genres. Elke paragraaf
in hoofdstuk zes kent een zorgvuldige opbouw van gemakkelijk naar moeilijker aan
de hand van duidelijke voorbeelden (pp. 106-124). Ook hierop kom ik terug in de
paragraaf over de relatie naar het model-Witte.
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Onderscheid tussen boek-, tekst- en tekst-beeldconventies
De entreeteksten op de website aan het begin van elk hoofdstuk bestaan uit een
gedicht, dat gekoppeld is aan een illustratie. De toelichtingen hierbij bieden een
handreiking aan docenten om (meer) poëzie in de klas te brengen. Verwijzingen naar
tekst-beeldconventies komen eveneens nadrukkelijk terug in de opdrachten en
verdiepende teksten. In alle hoofdstukken in Verborgen talenten wordt ruim aandacht
besteed aan de verschillende relaties tussen tekst en beeld. De verdiepende tekst bij
hoofdstuk elf bestaat uit een interview van Ghonem-Woets en Mooren met de
illustratrice Ceceli Josephus Jitta over haar bijdragen aan drie delen Bijbelverhalen
van Nico ter Linden,10 onder de veelzeggende titel: ‘Ik maak met opzet geen praatje
bij een plaatje.’
Een detail uit dit interview is opgenomen in het handboek, naast een deel van de
strip die Josephus Jitta maakte voor Het land onder de regenboog over de offergang
van Abraham met zijn zoon Isaak. Josephus Jitta noemt dit een verhaal met een
‘gekke logica’ omdat Abraham zijn zoon moet doden. In het eerste plaatje is God
als een wolk te zien, daarna wordt een bange Isaak getoond, die beseft dat er iets
ergs staat te gebeuren. Anders dan in de Kijkbijbel van Kees de Kort (2005), waarin
het moment vlak voor het offer wordt weggelaten, benadrukt Josephus Jitta het in
haar ogen cruciale moment van het offer. Ze zegt er in dit interview het volgende
over:
Door de strip kon ik een lichtere toon in dit bloedstollend verhaal brengen
en de gevoelens van de betrokkenen laten zien. In de stripvorm kun je in
één plaatje veel vertellen, de gebeurtenis sterk stileren en je, plaatje voor
plaatje, niet zozeer met de inhoud, maar meer met het ritme bezighouden.
(...) Ik koos zijn [Isaaks] kant en heb me niet geïdentificeerd met Abraham.
Tegenover de macht van ouders over kinderen, die hen volledig vertrouwen,
wilde ik het bedrog van deze vader zetten. (p. 214)
Woets laat aan de hand van dit voorbeeld zien hoe belangrijk beelden zijn en op
welke manier deze met een tekst verbonden kunnen worden. Bovendien blijkt uit dit
voorbeeld dat verschillende bewerkingen kunnen leiden tot uiteenlopende
interpretaties van een verhaal.

10

Koning op een ezel (2005), Het land onder de regenboog (2006) en De profeet in de vis
(2007)
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Aandacht voor non-fictie
Nieuwsgierigheid naar informatie over interesses van leerlingen als leesmotivatie
was een belangrijke bevinding uit de analyse van het empirisch onderzoek uit 2010.
Woets vertaalt dit in hoofdstuk vijf naar een aansprekend voorbeeld. Daaruit wordt
duidelijk hoe non-fictie een doorbraak kan bewerkstelligen op het gebied van
leesbevordering. Als redenen hiervoor noemt zij de informelere taal in informatieve
boeken en het gebruik van illustraties en voorbeelden. Deze boeken vormen:
(...) een poortje naar de wonderen van de natuurwetenschappen,
geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde of een van de andere
inhoudsdomeinen waar kinderen mogelijk een bijzondere interesse voor
hebben. Wie die interesse bij kinderen weet aan te spreken, kan beleven
dat het lezen met sprongen vooruit gaat. (p. 99)11

Culturele en sociale invloeden
Waar de hoofdstukken vijf en zes vooral gericht zijn op literaire conventies, richten
de hoofdstukken elf en twintig zich meer op culturele en sociale invloeden. In het
voorgaande is al kort stilgestaan bij de dwarsverbanden tussen leeshouding en
religieuze en morele dilemma's, en het dwarsverband tussen rituelen en tijdsbegrip,
onder andere aan de hand van de Kikker-verhalen van Max Velthuijs. Dankzij deze
verhalen komen jonge kinderen tegelijkertijd in aanraking met deugden als
naastenliefde of barmhartigheid,12 die ook nog eens worden gedeeld door mensen
met verschillende geloofsovertuigingen (p. 208).

11

12

In Verborgen talenten is hoofdstuk zeven geheel gewijd aan non-fictie. Aangezien
Woets hieraan geen directe inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, wordt dit hoofdstuk
verder buiten beschouwing gelaten.
In 1993 hebben de Fraters van Barmhartigheid ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan
een tentoonstelling georganiseerd, waarin ze het verband lieten zien tussen de morele
verbeelding van Max Velthuijs en de joods-christelijke en islamitische traditie, met name
wat betreft het ritueel van begraven. Getoond werden de werken van barmhartigheid op de
zeven panelen van de Meester van Alkemade naast zeven prenten uit de Kikker-boeken van
Velthuijs: hongerigen te eten geven, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten
kleden, zieken bezoeken, gevangenen bevrijden en doden begraven (Ghonem-Woets, 2012,
pp. 208-209).
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Woets geeft als voorbeeld het avontuurlijke verhaal van Jona of Yoenoes en de
walvis. Dat leent zich goed om kinderen in een multireligieuze klas de
overeenkomsten tussen de Bijbelse en de Koranversie te laten opzoeken.
Dat Jona wordt opgeslokt en levend weer uitgespuugd door een grote vis
spreekt zeer tot de verbeelding en doet denken aan een episode uit
bijvoorbeeld Pinocchio van Carlo Collodi. In bewerkingen voor kinderen
is het met name de waarde van geduld die als belangrijkste les wordt
benadrukt. (p. 215)
Aan de hand van de Polleke-serie van Guus Kuijer laat Woets zien hoe de eigentijdse
jeugdliteratuur in verband gebracht kan worden met enerzijds religieuze rituelen en
anderzijds de omgang met andere culturen. In de Polleke-serie zijn religieuze rituelen
nadrukkelijk aanwezig. Polleke komt uit een christelijke traditie en is verliefd op de
islamitische Mimoen. Ze zoekt een God die niet verbonden is aan één bepaalde
geloofsrichting. Aansluitend bij de suggestie om kinderen te laten dichten over wat
rituelen of feesten voor hen betekenen (zie ook hierboven bij samenhang
vaardigheden), laat Woets zien hoe Kuijer dit in de Polleke-serie heeft verwerkt.
Dichten is één manier waarop Polleke haar gevoelens en belevenissen
verwerkt. Bidden wordt een manier om zich te uiten. (...) Zij komt via dit
nieuwe ritueel in gesprek met God. Soms vallen gebed en gedicht samen,
zoals wanneer ze God in ruil voor een dikke zoen vraagt haar zieke opa
te laten leven (...). (pp. 218-219)
Ter illustratie hieronder het desbetreffende citaat uit de roman Polleke van Kuijer
dat door Woets wordt aangehaald:
Lieve God,/ Dat de mensen doodgaan/ vind ik niet zo'n goed idee./ Als jij
zelf een opa had/ viel het je beslist niet mee/ hem oud en ziek te zien/ en
zou je hem misschien/ na al die jaren/ levend naar de hemel laten varen./
Kun je dat voor een dikke zoen/ ook met mijn opa doen? (p. 219)
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Het hoofdstuk over feestvieren (hoofdstuk twintig) zoomt onder andere in op culturele
verschillen in de beleving van verjaardagen. Een verhaal over Winnie de Poeh
illustreert hoe een ‘mislukt’ cadeautje voor de jarige heel geslaagd kan zijn, en fabels
van Toon Tellegen (De verjaardag van de eekhoorn voor jongere kinderen en De
verjaardag van alle anderen voor oudere kinderen) laten alle mogelijke soorten
verjaardagen zien. Deze verhalen worden verbonden aan landen waarin verjaardagen
niet of nauwelijks worden gevierd. Woets sluit in de titellijst op de website hierbij
aan. Behalve de hierboven al genoemde titels van Toon Tellegen bevat de titellijst
voor de bovenbouw onder andere de bundel VerjaardagsVerhalen door Jos van Hest
en Saskia van der Valk (1998). In dit boek wordt voor 28 landen uitgelegd welke
verjaardagen belangrijk zijn, of en waarom deze wel of niet worden gevierd. Het
boek bevat daarnaast voor elk land een verhaal dat zich afspeelt rondom een
verjaardagviering.
Hoofdstuk twintig sluit af met voorbeelden van lichtfeesten in verschillende
culturen; van de christelijke feesten Kerstmis en Sint-Maarten, tot Chanoeka (joods),
Divali (hindoestaans) en het islamitische Suikerfeest. De titellijst op de website bij
dit hoofdstuk biedt een breed scala aan toepasselijke, multiculturele voorbeelden uit
de jeugdliteratuur. Voor de onderbouw is dat onder andere Het Suikerfeestcadeau
van Elly van der Linden, voor de middenbouw Ramdan Moebarak van Aicha Tou
en voor de bovenbouw En dat vieren wij! Feesten en vieringen van kinderen in
kleurrijk Nederland (diverse auteurs).
Woets hanteert in deze lijst duidelijk het ‘bottom-up’ principe. Ze verwijst voor
de onderbouw zowel naar het toegankelijke, traditionele Zullen we kerstfeest vieren?
van Marianne Busser en Ron Schröder, als naar het meer gelaagde Engel van Ingrid
en Dieter Schubert. Een verzamelbundel voor de middenbouw, De Koning en de
koffieboon en andere nieuwe kerstverhalen, bevat qua moeilijkheidsgraad
uiteenlopende verhalen van bekende jeugdboekenauteurs, variërend van Jacques
Vriens tot Paul Biegel en Bart Moeyaert.
De leessuggesties voor de bovenbouw bij dit hoofdstuk zijn grotendeels gericht
op non-fictie, volgens Woets een belangrijk ingrediënt voor een literaire leeslijn. Het
licht schijnt overal van Janny van der Molen bevat achtergrondinformatie over het
ontstaan van kersttradities in diverse landen en culturen. Weet wat je viert van Anite
Haverkamp geeft uitleg bij rituelen rond-
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om geboorte en dood in allerlei culturen en bevat daarnaast recepten van speciale,
internationale feestgerechten.

Relatie met het model-Witte
Enkele dwarsverbanden die Woets legt staan min of meer haaks op het model-Witte.
In Verborgen talenten stelt zij de lineaire opvolging die Witte hanteert nadrukkelijk
ter discussie. Zoals eerder aangegeven wijst Woets in hoofdstuk vijf op de esthetische
leeshouding. In het model-Witte komt de esthetische beleving ná het belevend,
herkennend en reflecterend lezen in niveau 4: interpreterend lezen, enigszins
uitgebreide literaire competentie (Witte, 2008, p. 508).
Van enkele woordloze prentenboeken, De sneeuwman van Raymond Briggs, De
paraplu van Ingrid en Dieter Schubert en De aankomst van Shaun Tan, laat Woets
zien dat deze op diverse niveaus te lezen zijn. Ook dit is een breuk met het
model-Witte waarin meerduidigheid pas aan bod komt in niveau 5 (letterkundig
lezen, uitgebreide literaire competentie) (Witte, 2008, p. 509). Naast dat ze uitleg
geeft over de conventies van verschillende genres, verwijst Woets herhaaldelijk naar
het vermengen en doorbreken van die conventies, door middel van parodie en ironie
(Ghonem-Woets, 2012, pp. 106, 113-114).
Hebben kinderen zich eenmaal de basiskenmerken van genres eigen
gemaakt, dan kunnen zij het ook aan om verhalen te lezen waarin die
kenmerken worden verkleind, uitvergroot of op andere manieren veranderd.
Dat kan al vrij vroeg. Een goed voorbeeld zijn Jip en Janneke die in Een
wolf die erg lacht en Sneeuwwitje de desbetreffende sprookjes naspelen althans dat is de bedoeling (...). (p. 114)
Hiermee laat Woets wederom een verschil zien met het model-Witte. Uitvergrotingen
en omkeringen zijn vormen van ironie. Die komt bij Witte pas op niveau 4 ter sprake,
terwijl uit de analyse van empirisch onderzoek is gebleken dat ook jonge kinderen
vatbaar zijn voor ironie.13 Het promotieonderzoek van Coosje van der Pol
Prentenboeken lezen als literatuur (2010)

13

Zie hierboven de verwijzing naar onderzoek door Kümmerling-Meier uit 1999.
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heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kleuters al oog hebben voor bepaalde vormen van
ironie, terwijl de betekenis van andere vormen van ironie aan hen voorbijgaat.
Tenslotte wijst Woets op intertekstualiteit als een spel met genres, aan de hand
van de populaire Harry Potter-serie.
Kenmerkend voor de Harry Potter-serie is dat er meerdere genres met
elkaar gecombineerd worden: je vindt er elementen uit de gothic novel,
maar ook uit de kostschoolroman, het griezelverhaal, het avonturenverhaal,
het sprookje, het fantasyverhaal en de sage.14 (p. 124)
Intertekstualiteit komt bij Witte (p. 510) eveneens voor, maar pas op niveau 6
(academisch lezen, zeer uitgebreide literaire competentie).
Woets veronderstelde in haar artikel uit 2009 dat de opeenvolgende niveaus van
Witte ook naast elkaar kunnen bestaan. Bovendien stelde zij dat een aantal van die
niveaus niet is voorbehouden aan het voortgezet onderwijs. Ze geeft in Verborgen
talenten aan deze theoretische veronderstellingen een praktische, tekst- en
tekst-beeldgerichte invulling.15

Eindbalans: hart en hoofd verbonden
Het citaat bovenaan dit artikel is de slotzin van Woets' analyse uit 2010. Ze constateert
daarin dat het aanleren van literaire conventies een wat ‘technische’ aangelegenheid
lijkt (hoofd). Ze voegt daaraan toe dat de auteurs van de door haar onderzochte
empirische studies er allen op hebben gewezen dat de invloed van leesattitude van
leerkrachten en leerlingen niet moet worden onderschat (hart). In haar bijdragen aan
Verborgen talenten laat Woets zien wat ze met die uitspraak be bedoelt. Ze combineert
nauwgezet theo-

14

15

In haar bijdrage aan De lage landen en het hogere: De betekenis van geestelijke
beginselen in het moderne bestaan onder redactie van Gabriël van den Brink (2012)
gaat Woets uitgebreider in op de betekenis van de Harry Potter-serie.
Uit de bijdragen van Woets aan Verborgen talenten blijkt niet direct dat jonge lezers in de
basisschool-leeftijd ook daadwerkelijk beschikken over dergelijke literaire conventies. Wel
is een toename van literaire competentie gebleken bij kleuters na een interventie met literair
voorlezen (Van der Pol, 2010, p. 205). Onderzoek onder leerlingen in groep 7 en 8 van het
basisonderwijs heeft aangetoond dat het voeren van literaire gesprekken bijdraagt aan de
ontwikkeling van literaire competentie (Cornelissen, 2016).
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retische, wetenschappelijk verantwoorde, uiteenzettingen met aansprekende
voorbeelden uit de jeugdliteratuur. De grondigheid waarmee zij cognitieve processen
beschrijft, gaat gepaard met een gedrevenheid die recht uit het hart komt. Ze is
daarmee een voorbeeld van een talent dat niet verborgen is gebleven en nog lange
tijd voor velen een inspiratiebron zal zijn.
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Karen Woets als recensent
Een genuanceerd geluid
Bea Ros
In een vlotte stijl (...) heeft hij hiermee een zeer actueel verhaal geschreven.
(...) Het invoegen van pagina's met cursief gedrukte tekst, waarin de
gedachten van Zaïd worden weergegeven, is een goede vondst van de
auteur. Het zijn met name ook deze gedachten die de lezer zullen ontroeren.
Het verhaal is ondanks de thematiek niet loodzwaar.
(MapaLibri, mei 2016)
Bovenstaand citaat uit een recensie van Karen Woets is exemplarisch voor haar
kritische aanpak: ze had ruim oog voor alle facetten van een boek. Ze benaderde een
boek zowel vanuit de tekst zelf (vorm, opbouw, stijl), als vanuit de lezer en de
verbeelde werkelijkheid. Ze valt als recensent met andere woorden niet vast te pinnen
op een overwegend tekstgerichte, lezergerichte of werkelijkheidsgerichte benadering.
In deze bespreking van Toegang geweigerd (2016), een jeugdboek van Danny de
Vos over vluchtelingen, geeft ze bijvoorbeeld een oordeel over de compositie (‘het
invoegen van pagina's met cursief gedrukte tekst (...) is een goede vondst’), over de
stijl (‘vlot’), over het effect op de lezer (‘ontroeren’, ‘niet loodzwaar’) en de thematiek
(‘een zeer actueel verhaal’).
Voor dit artikel heb ik diverse recensies van Woets geanalyseerd om meer zicht
te krijgen op haar kritische aanpak. Daarbij heb ik gekeken naar de keuze van de
besproken boeken, de verhouding informatie en beoordeling en de soorten argumenten
die ze gebruikt om het boek te beoordelen.
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Besproken boeken
Karen Woets publiceerde boekbesprekingen voor diverse periodieken. Tussen 2009
en 2014 zijn regelmatig bijdragen van haar te vinden in De Leeswelp, het in 2014
opgeheven Vlaamse tijdschrift over jeugdliteratuur. Vele daarvan zijn geen
enkelvoudige recensies (waarin één of hooguit twee boeken in kort bestek besproken
worden), maar betreffen meer uitgebreide artikelen over maatschappelijke thema's
als vluchtelingen, racisme, interculturaliteit en interreligiositeit in jeugdboeken. De
besproken boeken zijn niet per se recent en het valt op dat ze hierin zelden titels van
de bovenste plank bespreekt: de keuze van de boeken is eerder ingegeven door de
thematiek dan door de literaire kwaliteit.1 Zo komen in ‘Spiegels, ramen en deuren...
communicatieve openingen in verhalen over de multi- en interculturele samenleving’
(De Leeswelp, 2010) onder meer de volgende boeken aan bod: Aan de bal (2004)
van Lieneke Dijkzeul, Vrij als een vogel (2003) van Geertje Gort, De flat van Fatima
(2010) van Janneke Schotveld, Verbroken vriendschap (2004) van Chris Vegter en
Vriendschap verboden (2004) van Heleen Vissinga. Omdat het geen recensies in
strikte zin zijn - niet de beoordeling van de net verschenen boeken staat voorop, maar
de verkenning van maatschappelijke thema's in jeugdboeken - laat ik deze artikelen
buiten beschouwing en beperk ik me in de analyse voor De Leeswelp tot de
enkelvoudige recensies. Ook daarin valt op dat Woets meestal boeken over geloven
en interculturaliteit bespreekt. Dit hoeft uiteraard niet (louter) haar eigen keuze te
zijn geweest; de redactie kan haar daar gericht om gevraagd hebben, omdat het
thema's zijn waarmee Woets zich als onderzoeker ook bezighield.
Breder is in elk geval het spectrum dat in haar recensies voor MappaLibri aan bod
komt. Voor deze website ‘voor lezers die zoeken naar kwaliteit’ met ‘kritische,
deskundig geschreven recensies’, veelal van voormalige recensenten van De Leeswelp
en De Leeswolf, schreef Woets in 2015 en 2016 incidenteel een bijdrage. Het gaat
om korte enkelvoudige recensies over recente boeken, zoals Littekens (2016) van
Anke de Vries en Jongen zonder naam (2015) van Bettie Elias.

1

Dat kan te maken hebben met het schaarse aanbod aan interculturele jeugdboeken.
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In Literatuur zonder leeftijd verschenen twee uitgebreide besprekingen van
jeugdboeken (over Vlam (2014) van Floortje Zwigtman en Een jaar met de gans en
zijn broer (2014) van Bart Moeyaert). En ten slotte schreef ze voor Nieuwwij.nl, een
website die ‘de [culturele en religieuze] verschillen verbindt’, tussen 2013 en 2015
recensies van fictie en non-fictie voor volwassenen. Passend bij het medium betreft
dit alle boeken over religie, interculturaliteit, diversiteit en levensbeschouwing.2 Deze
laatste recensies bieden interessant vergelijkingsmateriaal: wat zijn de overeenkomsten
en verschillen tussen Woets' recensies van kinderboeken en boeken voor volwassenen?

Opbouw recensies
In het algemeen bevat elke recensie een beschrijving van de inhoud en een beoordeling
van het boek, zij het dat het aandeel van beide onderdelen per recensie zeer kan
wisselen. De beoordeling kan alleen korte kwalificaties bevatten of ook argumenten
en citaten uit het besproken boek omvatten. Daarnaast kan een recensent woorden
wijden aan beoordeling in het algemeen (metakritische opmerkingen) of aan trends
of genres binnen de jeugdliteratuur (institutionele opmerkingen). Ook kan de recensent
het besproken boek plaatsen binnen eerder werk van de schrijver (Krikhaar & Ros,
1986).
Al deze elementen zijn terug te vinden in de recensies van Karen Woets. Soms
vallen haar inhoudsbeschrijvingen wat royaal uit, maar het kritische aandeel is altijd
duidelijk aanwezig. De ene keer startte ze met een samenvatting van de inhoud, een
andere keer weefde ze beschrijving en beoordeling meer dooreen. Ze gaf geregeld
citaten uit het besproken boek om haar oordelen te schragen en plaatste boeken ook
geregeld in een context van eerder werk van een schrijver. Bijvoorbeeld in de De
Leeswelp-recensie (2013) over Roots (2013) van Sebastiaan Leenaert. Ze merkt op
dat Leenaerts boeken zonder uitzondering jongerenboeken zijn, ‘waarin demonen
een belangrijke rol spelen, in letterlijke dan wel figuurlijke zin.’
Ook de in recensies doorgaans schaarse metakritische en institutionele opmerkingen
vinden we bij Woets terug, zij het zeker niet in elke recensie en

2

Karen Woets werkte ook mee aan het magazine van Al Nisa, een islamitische Nederlandse
vrouwenorganisatie. Of ze daarin ook (jeugd)boeken recenseerde, heb ik niet kunnen
achterhalen.
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ook alleen in haar jeugdboekenrecensies. In haar recensie van Baas van de wereld
(2016) valt bijvoorbeeld te lezen dat Woets het niet eens is met kwalificaties van
collega-critici over de schrijver:
Vanwege eerdere verhaalfiguren is Koolwijk al getypeerd als ‘de Lindgren
van de lage landen’. Dat is niet min. (...) Samen met de schetsachtige, met
aquarel ingekleurde pentekeningen van Elly Hees, waarin de personages
grote ogen en slungelige benen hebben, doet dit verhaal eerder denken
aan het oeuvre van Dahl/Blake. Evenmin een geringe kwalificatie.
(MappaLibri, april 2016)
Een voorbeeld van een institutionele opmerking vinden we in de recensie van een
oorlogsboek van Bettie Elias, waarin Woets dit boek plaatst in het gehele aanbod
aan oorlogsboeken voor de jeugd:
Over de systematische en meedogenloze isolering, vernedering en
uitroeiing van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de nodige
jeugdboeken verschenen. Toch zijn het er voorlopig niet genoeg, zeker
niet als een nieuw verhaal een licht werpt op specifieke gebeurtenissen
die niet vergeten mogen worden, zoals Bettie Elias doet in Jongen zonder
naam. (MappaLibri, november 2015)
Al met al mogen we Woets wat betreft de opbouw van haar recensies karakteriseren
als een serieus criticus die haar lezers tekst en context biedt.

Soorten argumenten
In de inleiding kwam al de driedeling tekstgericht, lezergericht en
werkelijkheidsgericht ter sprake. Deze voert terug op het voor het onderzoek naar
literaire kritiek invloedrijke werk The Mirror and the Lamp (1953). Criticus en
literatuurwetenschapper M.H. Abrams onderscheidt binnen het denken door de tijden
heen over wezen en functie van literatuur vier groepen opvattingen: 1. mimetisch
(focus op literatuur als weerspiegeling van werkelijkheid), 2. Pragmatisch (focus op
literatuur als medium om effecten bij de lezer te bewerkstelligen), 3. expressief (focus
op literatuur als medium voor de schrijver
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om zich uit te drukken) en 4. objectief (focus op literatuur als kunst op zich, als
autonoom kunstwerk).
Oorspronkelijk bedoeld als classificatie van opeenvolgende en dus tijdgebonden
literaire theorieën is Abrams' indeling ook toegepast om literatuurbenaderingen van
hedendaagse critici te typeren. Dat zien we ook terug in onderzoek naar de
jeugdliteraire kritiek. Joke Linders-Nouwens (1975) ontleende aan hem de inmiddels
bekende driedeling. De expressieve literatuurbenadering liet ze achterwege, die komt
in theorieën over wezen en functie van jeugdliteratuur nauwelijks voor. Kennelijk
zien deze theorieën jeugdliteratuur niet als een vorm van literatuur die aan schrijvers
de mogelijkheid biedt om uitdrukking te geven aan de eigen persoonlijkheid. Ze gaan
ervanuit dat jeugdboeken vooral in dienst staan van een representatie van de
werkelijkheid of de vorming van de lezer. Anne de Vries (1989) hield het in zijn
overzicht van opvattingen over kinderliteratuur vanaf 1880 zelfs op twee
hoofdgroepen: pedagogisch en esthetisch. Dit laatste begrip gebruikt hij overigens
ruimer dan het destijds in de literatuurwetenschap gangbare concept van literaire
autonomie (Abrams' vierde groep): ‘Als ik spreek van een “esthetische benadering”,
gebruik ik de term dus in een afwijkende betekenis. Het kenmerkende van deze
benadering is dat literaire argumenten verbonden zijn met de beleving van de lezer’
(De Vries, 1989, p. 285). Het begrip pedagogisch reserveert hij voor de opvatting
van kinderboeken als middel in de opvoeding.
Krikhaar en Ros (1986) onderscheidden in hun onderzoek naar de jeugdliteraire
kritiek weliswaar alle vier groepen, maar vonden weinig auteursgerichte oordelen.
Hun analysemodel bevatte zelfs nog een vijfde en zesde groep - het boek als koopwaar
en het boek in vergelijking met andere boeken - maar ook deze bleken slechts
mondjesmaat vertegenwoordigd in jeugdboekenrecensies. Dat bleek ook in de
recensies van Woets het geval en daarom focus ik me hier op de drie hoofdgroepen
lezergericht, tekstgericht en werkelijkheidsgericht.
Je zou kunnen denken dat Woets, vanwege haar voorkeur voor boeken met
maatschappelijke thema's, als recensent vooral let op de verbeelding van die thema's
in relatie tot de werkelijkheid en de vormende waarde daarvan op jonge lezers. Ofwel,
dat ze boeken vooral langs de mimetische en
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vormende meetlat legt. Dat blijkt niet zo te zijn, in elk geval niet in haar
jeugdboekenrecensies.

Een waaier aan oordelen
Woets' oordelen over jeugdboeken zijn afkomstig uit alle drie groepen: ze lette zowel
op literaire vormgeving, het werkelijkheidsgehalte van het boek als op de effecten
op de lezer. Wel tekenen zich enkele hoofdlijnen af. Zo draait het bij haar oordelen
over de beschreven werkelijkheid vaak om de levensechtheid van personages. De
hoofdpersonen moeten mensen van vlees en bloed zijn:
Koolwijk portretteert ditmaal authentieke kinderen, die heel wat in hun
mars hebben, maar ook de nodige keren twijfels en angsten hebben.
(MappaLibri, april 2016)
Ook de plot moet geloofwaardig zijn: niet te veel toevalligheden bevatten en sporen
met hoe het er in het echte leven aan toe gaat:
Samuel stort zich aan het eind van het verhaal hongerig op brood, eieren
en spek. Niet echt waarschijnlijk in het geval van een Joodse jongen.
(MappaLibri, november 2015)
Woets stoorde zich aan elementen die niet kloppen. Haar eigen wereld en wereldbeeld,
of voorzichtiger geformuleerd de thema's waar zij zich in leven en werk mee
bezighield, vormen een belangrijke toetssteen voor haar oordelen. Niet alleen in haar
voorkeur voor maatschappelijke thema's, maar ook in haar oordelen laat Woets zich
kennen als iemand die op de bres sprong voor nuance, verdraagzaamheid en het
onderkennen en respecteren van verschillen. Een Joodse jongen die spek eet, past
daarbinnen niet. Ze heeft ook moeite met een auteur van een informatief boek die te
grove lijnen schetst en daarmee de nuances uit het oog verliest:
Daarbij moet je er als volwassene rekening mee houden dat niet alle
informatie heel genuanceerd is gebracht. Dat kan ook niet anders bij deze
aanpak, maar het is wel een aandachtspunt. Om een voorbeeld te geven:
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er kunnen wel degelijk behoorlijk grote inhoudelijke verschillen zijn tussen
de religies die onder het christendom vallen en die verschillen gaan over
meer dan ‘andere ideeën over de regels in de kerk’. (De Leeswelp, 2014)
Diezelfde houding zien we ook terug in haar oordelen over de thematiek van boeken:
En hij trekt kritische parallellen tussen verleden en heden, bijvoorbeeld
door van de barmhartige Samaritaan een cynische, maar toch ook
barmhartige Palestijn te maken, of door vreemdelingenhaat aan de kaak
te stellen. (De Leeswelp, 2012, Eykman)
Naast de werkelijkheid lette Woets op de effecten van het boek op de lezer. Ze
hanteerde vooral emotionele argumenten: ze omschrijft boeken als indringend,
ontroerend of grappig:
In dit deel zijn ook weer de nodige hilarische momenten te vinden, maar
ook ontroerende, (...) (MappaLibri, maart 2016)
Identificatiemogelijkheden voor de lezer komen verrassend genoeg - want voor veel
jeugdboekenrecensenten een belangrijk criterium - nauwelijks aan bod. Je zou kunnen
redeneren dat als een recensent personages prijst om hun authenticiteit, dat impliceert
dat de lezer dus herkenning vindt. Maar dat is te speculatief. Als expliciet argument
komt identificatie slechts een enkele keer aan bod:
Omdat Vlam over veel verschillende personen gaat, en je naar mijn mening
(nog) niet de kans krijgt om hoofdpersoon Roxane heel diepgaand te leren
kennen, is het wel lastig om je als lezer in een verhaalpersonage in te leven.
(Literatuur zonder leeftijd, 2015)
Ook oordelen over of boeken geschikt zijn voor kinderen komen weinig voor. Passend
bij het tot nu toe geschetste profiel van Woets - iemand die hecht

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

87
aan nuance en wederzijds respect - is het niet verwonderlijk dat de vormende waarde
van boeken wel regelmatig aandacht krijgt.
Het werk (...) zal voor zowel jongeren als volwassenen vaak leerzaam zijn.
(De Leeswelp, 2014, Giedts)
Voor wie dit prentenboek gaat bekijken met kinderen vanaf een jaar of 9,
is er genoeg om van te genieten, over te praten en zich over te verwonderen.
(MappaLibri, maart 2016)
Daarmee zou het plaatje compleet kunnen zijn: een recensent die vanuit haar eigen
maatschappelijke geënageerdheid boeken vooral beoordeelt op authenticiteit, nuance,
geloofwaardigheid, indringendheid en vormende waarde. Maar Woets had wel
degelijk ook oog voor de literaire waarde van jeugdboeken. In elke recensie velt ze
een oordeel over het boek als kunstwerk. Veel aandacht schonk ze aan de opbouw
en compositie van boeken:
Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Ivo, wat voor eenheid
zorgt (...) en loopt het aan het eind mooi rond. (MappaLibri, april 2016)
Ze onderbouwde haar oordelen met argumenten, zoals in de bespreking van Roots:
Daarnaast krijgt de lezer zo weinig over haar te weten, dat deze
hoofdstukken beter achterwege waren gelaten. (De Leeswelp, 2013,
Leenaert)
Ook velde ze oordelen over stilistische kwaliteiten:
Op geen enkel punt in het verhaal is een stijlbreuk te ontdekken, ook al
namen twee auteurs de pen op. (De Leeswelp, 2014, Letterie/ Stoffels)
Als een boek illustraties bevat, komen die altijd aan bod. Daarbij lette Woets vooral
op de samenhang tussen tekst en beeld. Dat gaat verder dan een constatering daarover,
ze legt uit hoe het beeld de tekst aanvult:
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Eykman portretteert Jezus als een bijzonder mens wiens principes zijn
leven eenheid gaven. Hier sluiten de illustraties van Ceseli Josephus Jitta
naadloos op aan. Met eenvoudige lijnen en vlakken geeft ze een persoon
als Jezus een niet te vaste, maar toch herkenbare vorm, met de alerte en
liefdevolle ogen als terugkerende elementen. (De Leeswelp, 2012, Eykman)
Zowel de ‘knusheid’ van het oranje als de bevreemding die opgewekt
wordt door de kleuren en verhoudingen passen wonderwel bij de
belevenissen, conversaties en gedachtesprongen van de gans en zijn broer.
(Literatuur zonder leeftijd, Moeyaert)
Woets' jeugdboekenrecensies vertonen kortom een waaier aan argumenten. Van een
eenzijdige beoordeling is geen sprake, ze putte uit alle drie groepen. Hoe is dat in
haar recensies van boeken voor volwassenen?

Wij in de wereld
Anders dan in haar jeugdboekenrecensies valt in Woets' besprekingen voor
Nieuwwij.nl de focus op het werkelijkheidsgehalte van de boeken op. Ze besprak
hierin weliswaar geregeld non-fictie, maar ook dan kan een recensent oog hebben
voor de lezer en tekstuele en compositorische aspecten. In de recensies voor
Nieuwwij.nl overheerst echter de werkelijkheid. Meer nog dan in haar
jeugdboekenrecensies hamerde Woets hier op een genuanceerde weergave van die
werkelijkheid:
Hoewel je nooit alle perspectieven aan bod kunt laten komen, viel er
wellicht nog wat meer te nuanceren. Tahir is behoorlijk positief over wat
er voor moslima's in het westen mogelijk is - met of zonder dubbelleven
- maar je kunt je toch afvragen of er niet nog teveel gebeurt uit naam van
respect voor traditie en ouders/gemeenschap, waarbij het recht op vrije
meningsuiting en het recht op zelfbeschikking veel te veel in het geding
zijn en het vrouwelijk individu de kans loopt vermorzeld te worden tussen
traditie en moderniteit. (Nieuwwij.nl, 4 maart 2015)
Soms zien we zelfs een neiging naar politieke correctheid:
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Het boek ‘Bekeerd’ is een verademing, omdat moslimvrouwen hierin
positief worden benaderd, en er ook ruimte is voor aandacht voor
verschillen in opvatting en geloofspraktijk, en vooroordelen duidelijk
worden genoemd en van repliek worden voorzien. (Nieuwwij.nl, 28 april
2014)
Het medium - zoals gezegd een website die culturele en religieuze verschillen wil
overbruggen - zal hier mede debet aan zijn. Woets' oordelen lijken welhaast in een
politiek-maatschappelijk program thuis te horen, waarin telkens gehamerd wordt op
nuance en verdraagzaamheid:
Het is steeds noodzakelijker om een genuanceerd geluid te laten horen,
ook al kun je je pessimistisch afvragen of dat wél iets kan veranderen...
Zo'n geluid laat Mohamed Ajouaou horen in zijn nieuwe boek.
(Nieuwwij.nl, 27 december 2014)
Natuurlijk, soms putte Woets haar oordelen ook wel uit andere groepen en zien we
bijvoorbeeld aandacht voor stilistische kwaliteiten van een schrijver:
Waar Benzakour een meester in is en bewondering voor afdwingt, is zijn
bloemrijke taalgebruik. In sommige passages lijkt het alsof er een oud
woordenboek over je uitgestort wordt, maar het zijn juist die passages die
een glimlach opwekken. (Nieuwwij.nl, 21 november 2015)
Maar anders dan in haar jeugdboekenrecensies komen deze lezergerichte en literaire
oordelen lang niet in elke recensie aan bod.

Conclusie
Karen Woets schreef recensies voor diverse periodieken en podia en deed dat over
het algemeen met verve. Ze gaf haar lezers in (doorgaans) kort bestek een goed beeld
van de inhoud van een boek en haar oordeel daarover, en schetste waar nodig ook
een bredere context.
Als onderzoeker was Karen Woets geïnteresseerd in religie en culturele diversiteit
in kinderboeken. Die thematische interesse is ook terug te vinden in haar recensies.
Ze koos, zeker in De Leeswelp en op Nieuwwij.nl, vaak voor
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boeken met een thematiek in het verlengde van haar onderzoeksinteresses: religie,
diversiteit en interculturaliteit.
Dit maatschappelijk engagement vormde een belangrijke toetssteen voor haar
oordelen als recensent. Niet alleen in haar voorkeur voor (boeken met)
maatschappelijke thema's, maar ook in de analyse van haar oordelen laat Woets zich
kennen als iemand die op de bres sprong voor nuance, verdraagzaamheid en het
onderkennen en respecteren van verschillen. Toch is het zeker niet zo dat ze boeken
louter beoordeelde op authenticiteit, nuance, geloofwaardigheid, indringendheid en
vormende waarde. Ze had wel degelijk ook oog voor de literaire waarde van
jeugdboeken. In elke recensie velde ze een oordeel over het boek als kunstwerk.
Opvallend is op dit punt het verschil tussen haar recensies voor volwassenen en
haar jeugdboekenrecensies. Juist in die eerste overheerst de werkelijkheid. Dat zal
deels te maken hebben met het medium, Nieuwwij.nl, waarvoor ze deze recensies
schreef en met de besproken boeken, veelal nonfictie over religie en andere
maatschappelijke thema's. Maar ook dan zou een recensent oog kunnen hebben voor
lezergerichte en literaire aspecten. Dat is nauwelijks het geval. Haar
Nieuwwij.nl-recensies lezen als een politiekmaatschappelijk program, waarin telkens
gehamerd wordt op nuance en verdraagzaamheid. In haar jeugdboekenrecensies,
waarin besproken boeken ook vaak pasten binnen haar maatschappelijke interesse,
toonde ze wel een breder spectrum aan oordelen. Daar valt ze niet vast te pinnen op
een overwegend tekstgerichte, lezergerichte of werkelijkheidsgerichte benadering.
Samenvattend kunnen we stellen dat Karen Woets als jeugdboekenrecensent vooral
een genuanceerd geluid liet horen.

Geanalyseerde recensies
Mappa Libri - www.mappalibri.be
Toegang geweigerd / Danny De Vos (mei 2016)
Baas van de wereld / Pieter Koolwijk & Elly Hees [ill.] (april 2016)
Littekens / Anke de Vries (maart 2016)
Mijn leven is een prachtige puinhoop / Barbara Tammes (maart 2016)
Vader en Dochter / Michael Dudok de Wit (februari 2016)
Jongen zonder naam / Bettie Elias (november 2015)
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De Leeswelp
Wat geloof jij? / Laura Buller (2014)
Dwars door de storm / Martine Letterie & Karlijn Stoffels (2014)
Waarom doet meneer pastoor de afwas tijdens de mis? / Bart Giedts & Bart
Simoens [ill.] (2014)
Roots / Sebastiaan Leenaert (2013)
Jezus: van mens tot mens / Karel Eyman & Ceseli Josephus Jitta [ill.] (2012)

Literatuur zonder leeftijd
Vlam / Floortje Zwigtman (96, 2015, pp. 190-196)
Een jaar met de gans en zijn broer / Bart Moeyaert & Gerda Dendooven [ill.]
(95, 2014, pp. 62-66)

NieuwWij - www.nieuwwij.nl
De koning komt / Mohammed Benzakour (21 november 2015)
Een tijdelijke bruid in Iran / Jennifer Klinec (21 mei 2015)
Bloot of bedekt / Mineke Schipper (1 mei 2015)
Gesluierde vrijheid / Naema Tahir (4 maart 2015)
Wie is moslim? / Mohamed Ajouaou (27 december 2014)
Bekeerd / Vanessa Vroon & Saskia Aukema [fotografie] (28 april 2014)
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‘Geschiedenis moet aanschouwelijk worden gemaakt’
Onderwijswetgeving, geschiedenismethoden en schoolplaten
vaderlandse geschiedenis in historisch perspectief
Jacques Dane
Ach, zou die school er nog wel zijn,
kastanjebomen op het plein,
de zware deur,
platen van ridders met een kruis
en van Goejanverwellesluis
geheel in kleur.1
(Willem Wilmink, 1971)

Voor haar dissertatie over de geschiedenis van de rooms-katholieke uitgeverijen
Malmberg en Zwijsen onderzocht Karen Woets naast het beleid in de brede zin ook
de specifieke geschiedenismethodes uit het boekenfonds van deze bedrijven. Voor
een educatieve uitgeverij waren (en zijn) schoolboekjes een belangrijk afzetproduct:
een goed- en langlopende geschiedenismethode - een bestseller; of nog beter: een
longseller - levert stabiele inkomsten op. De focus van haar onderzoek lag in de
periode die in de historiografie de ‘verzuiling’ wordt genoemd: vanaf de voorlaatste
eeuwwisseling tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelden Malmberg en
Zwijsen zich tot katholieke uitgeverijen van formaat (Ghonem-Woets, 2011, pp.
181-206).2

1

2

Fragment uit het gedicht ‘De oude school’ van Willem Wilmink, afkomstig uit de bundel
Goejanverwellesluis, 1971 (Wilmink, 2016, pp. 257-258; zie Afbeelding 1, p. 95).
Cabaretgroep Don Quishocking vertolkte Wilminks poëzie in haar programma Zand in je
badpak (1973) en activeerde daarmee het ‘collectieve geheugen’ van veel Nederlanders door
de verwijzing naar de kleurrijke schoolplaten in de eerste en de laatste strofe van het gedicht
(Andere Tijden, 2007).
De periodisering van het begrip ‘verzuiling’ leidde tot discussies onder sociologen,
politicologen en historici. Historicus Simon Groenveld (1995) vroeg zich zelfs af of de
Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) onder het begrip valt. Er zijn ook historici
die het beeld van de ‘verzuiling’ een misleidende mythe vinden (Van Dam, 2011).
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Om de onmiskenbare invloed van het ‘verzuilde lezen’ te illustreren, citeerde Karen
Woets het gedicht ‘Geloof’ (1981) van Willem Wilmink (1936-2003). Bij vriendjes
thuis, aldus de dichter, kon je aan de boekenkast zien welke religie de ouders beleden:
Bartje van Anne de Vries was protestantschristelijk, Antoon Coolen was katholiek
en bij Merijntje Gijzen dacht hij: ‘hier zijn beslist / vader en moeder socialist’
(Ghonem-Woets, 2011, pp. 181-182).
Om de scherpe contrasten in het Nederlandse geschiedenisonderwijs te accentueren,
vergeleek Karen Woets enkele katholieke methodes met de driedelige
protestants-christelijke geschiedenismethode Toen... En nu! (1922-1924) van W.G.
van de Hulst (1879-1963) en R. Huizenga (1854-1933): ‘Zowel het
geschiedenisonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw als jeugdboeken over
het verleden uit die tijd, presenteerden sterk uiteenlopende visies op de Nederlandse
geschiedenis. Dit had alles te maken met het verschijnsel verzuiling’ (Ghonem-Woets,
2011, p. 181; Ghonem-Woets & Mooren, 2003, pp. 133-134).3
Dit leverde een caleidoscopisch beeld op van de Nederlandse geschiedenis; feiten
en gebeurtenissen werden door een door religie of politiek gekleurde bril bekeken
en beoordeeld. Een duidelijk voorbeeld zijn de Martelaren van Gorcum, de katholieke
religieuzen die in 1572 door de Watergeuzen werden gemarteld en opgehangen
(Ghonem-Woets, 2011, pp. 194-197). Volgens de katholieken een flagrante
oorlogsmisdaad, terwijl protestanten het eufemistisch collateral damage noemden,
om een modern begrip te gebruiken.
Enkele decennia geleden stond in Nederland het historische onderzoek naar
schoolmethodes nog in de kinderschoenen.4 Aan het begin van deze

3

4

De oerversie van het hoofdstuk ‘Gouden eeuwen’ werd gepresenteerd op het congres ‘Bouwsel
voor het leven’ (Vrije Universiteit, Amsterdam, 13 november 2002), georganiseerd door het
Historisch Documentatiecentrum voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
na 1800 (zie: Dane & Harinck, 2003). Het onderzoek naar de verzuilde geschiedenismethodes
voor het lager onderwijs werd verricht in het kader van een onderzoeksproject naar de
geschiedenis van educatieve uitgeverij in Nederland en Vlaanderen (1999-2002) (zie: Dane,
Ghonem-Woets, Ghesquière, Mooren & Dekker, 2006). Voor de oerversie van ‘Gouden
Eeuwen’, zie: Ghonem-Woets & Mooren, 2003, pp. 133-153.
Marita Mathijsen wees er in juni 2007 op, dat schoolboekjes tot de ‘onderklasse’ van de
boekgeschiedenis behoren. Ondanks de grote oplages en de vele herdrukken, aldus Mathijsen,
wordt deze bron door de Koninklijke Bibliotheek, universiteits- en instellingbibliotheken
nauwelijks en onvolledig verzameld (Mathijssen, 2007). Mathijsen was indertijd niet op de
hoogte van de schoolboekencollectie van het Nationaal Onderwijsmuseum (zie: Dane & Van
den Beld, 2007).
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eeuw boorde Karen Woets met haar onderzoek naar geschiedenismethodes uit het
verleden een voor Nederlandse begrippen tamelijk nieuw onderzoeksterrein aan. Die
inspanning heeft navolging gekregen: er verschijnen dissertaties waarin
geschiedenismethodes geanalyseerd worden, en geschiedenisstudenten gebruiken
geschiedenisboekjes als bron waarmee ze actuele thema's zoals slavernij en
burgerschap onderzoeken.5 In een museumcatalogus over Jan Pieterszoon Coen uit
2012 worden schoolboekjes zelfs als bron gebruikt om te onderzoeken in welke
periode de beroemde koopman als held geroemd of als schurk verguisd werd.
Opmerkelijk is dat geschiedenisboekjes in deze glossy, uitgebracht bij een
tentoonstelling over de controversiële koopman Coen door het Westfries Museum
te Hoorn, een ‘onconventionele bron’ worden genoemd (Rijpma, 2012, p. 82).6
In dit artikel snijd ik enkele thema's aan die in het onderzoek naar
geschiedenismethoden aan de kantlijn zijn blijven staan. Karen Woets presenteerde
het vak geschiedenis op het lesrooster in het lager onderwijs als vanzelfsprekend.
Wat was oorspronkelijk de reden om dit schoolvak op het lesrooster te plaatsen?
Wanneer werd geschiedenis op school door de wetgever verplicht gesteld? In ‘Gouden
Eeuwen’ noemt zij terloops de namen van twee bekende onderwijsillustratoren, J.H.
Isings en Cornelis Jetses. Welke rol speelden schoolplaten - de ‘platen van ridders
met een kruis / en van Goejanverwellesluis’ uit het gedicht van Wilmink - in het
geschiedenisonderwijs? In het kielzog van dit laatste: het katholicisme staat bekend
als een beeldreligie, terwijl protestanten het sola scriptura (‘alleen door de schrift’)
benadrukken. Karens Woets' dissertatie Boeken voor de katholieke jeugd is vooral
verluchtigd met illustraties uit katholieke schoolboeken. Hadden
protestants-christelijke schoolboeken die ook? Of had de Beeldenstorm (1566) ervoor
gezorgd dat illustraties door (orthodox-)protestantse schoolboekenuitgevers niet of
nauwelijks gebruikt werden?

5
6

Voor recente literatuur, zie o.a.: Grever & Van der Vlies, 2017; Van der Vlies, 2014a, 2014b,
2017; Mathijsen, 2007.
Uitgave van het Westfries Museum te Hoorn, uitgebracht bij de tentoonstelling Coen!
Geroemd en verguisd! (14 april 2012 - 1 december 2012).
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Afbeelding 1: Goejanverwellesluis Willem Wilmink refereert in zijn gedicht ‘De oude school’ naar
de schoolplaat ‘De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan De Goejanverwellesluis (1787)’. Deze
schoolplaat uit 1911 is van schilder en (onderwijs-)illustrator J.J.R. Wetstein Pfister (1866-1937).
Deze schoolplaat hing decennialang in Nederlandse klaslokalen. (Collectie Nationaal
Onderwijsmuseum, Dordrecht)
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Afbeelding 2: © Noordhoff Uitgevers B.V. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht)

Afbeelding 3: (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht)
Het is niet bekend welke schoolplaat van de Kruistochten Willem Wilmink voor ogen had toen hij
zijn gedicht ‘De oude school’ schreef. De bekende schoolplaat van J.H. Isings (1884-1977),
‘Kruisvaarders voor Jeruzalem - 1099’ kan het niet zijn geweest, omdat deze rond 1950 werd
uitgebracht; Wilmink bezocht toen reeds de middelbare school. Het is mogelijk dat er een Franse
schoolplaat in Wilminks klas hing, waarop duidelijk de kruizen van de ridders te zien zijn. (Uitgevers
van schoolplaten in Europa importeerden en exporteerden schoolplaten.) Het betreft hier ‘Les croises
a Jérusalem’, een uitgave van La Maison des Instituteurs, St.-Germain-en-Laye.
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Afbeelding 4: Schoolplaat Maarten Luther. Illustrator: Arhur Kampf. Uitgeverij F. Schneider, Berlijn,
1917. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht)

Afbeedling 5: Detail schoolplaat Maarten Luther. Arthur Kampf. Oorspronkelijke Duitse tekst is met
strook papier vervangen door Nederlandse vertaling. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum,
Dordrecht)
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Afbeelding 6: De vijf mensenrassen, een schoolplaat uit 1911, is van Duitse oorsprong, maar hing
ook in Nederlandse klaslokalen. De westerse man is het middelpunt. Hij staat aan de top van de
evolutie. In alle opzichten - economisch, technisch, cultureel, sociaal, juridisch - is hij de maatstaf.
Zijn wil is wet. De boodschap van de schoolplaat is duidelijk: het blanke ras is superieur ten opzichte
van de andere, inferieure rassen. In het licht van kolonialisme, slavernij en volkerenmoorden roept
de titel van deze schoolplaat pijnlijke, beschamende associaties op. Bekend is wat de afschuwelijke
gevolgen zijn van dit ingebeelde superioriteitsgevoel. (Collectie Nationaal Onderwijsmuseum,
Dordrecht)
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Geschiedenis als schoolvak in de onderwijswetten - van facultatief tot
verplicht
Aan het begin van de negentiende eeuw, tijdens de Bataafse republiek (1795-1806),
werd in wetten de basis gelegd voor het huidige Nederlandse onderwijssysteem. In
de schoolwet van 1801, de eerste nationale onderwijswet, werd korte metten gemaakt
met de dominantie van de gereformeerde kerk in onderwijszaken: de organisatie van
het onderwijs kwam nu in handen van de overheid. In de schoolwet van 1806 - die
het lagere onderwijs tot 1857 regelde - werd vastgelegd dat ‘onderwijs in het
leerstellige van het Kerkgenootschap’ waartoe schoolkinderen behoren niet op school
mag plaatsvinden: religie behoorde vanaf nu tot het domein van het gezin en de kerk.
In het Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafsche
Republiek werd de taak van het onderwijs kort en bondig omschreven: ‘Alle
Schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder het aanleren van
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld,
en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden’
(Dane & Mentink, 2012, pp. 16-19; Van Hoorn, 1907, p. 225).
Dat geschiedenis een belangrijk onderdeel vormde van een gewenste opvoeding
stond buiten kijf. Kinderen uit de betere standen kregen boekjes voorgeschoteld
waarin verhaald werd over rolmodellen uit het verleden; moreel hoogstaande,
godvrezende, dappere mannen (en soms een vrouw), mensen waaraan kinderen zich
konden spiegelen (Baggerman, 2000; Baggerman & Dekker, 2005). In de
onderwijswet van 1806 werd het vak geschiedenis niet verplicht gesteld op de
volksschool. De wetgever liet het aan het onderwijzende personeel over of de kinderen
wel of niet bekend zouden worden gemaakt met ‘de beginselen der geschiedenis’.
Een bezwaar om het níet te doceren was van praktische aard: het onderwijzersberoep
stond nog in de kinderschoenen - voor 1800 werden er nauwelijks eisen gesteld aan
onderwijzers op de volksschool - en tijdens hun opleiding waren de meeste
onderwijzers nauwelijks vertrouwd gemaakt met de didactische en inhoudelijke
aspecten van het geschiedenisonderwijs. Een ideologisch bezwaar in de eerste
decennia van de negentiende eeuw was dat rooms-katholieken -
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indertijd tweederangsburgers - erover klaagden dat hun kroost les zou krijgen uit
boekjes van protestants-christelijke signatuur (Dane, 2008).
Vanaf 1857 bestempelde de wetgever geschiedenis als een verplicht vak op de
volksschool. In de ‘Memorie van Toelichting’ op de nieuwe schoolwet stond onder
andere vermeld dat het vak onderdeel was van de ‘nationale opvoeding’, met als
belangrijkste leerdoelen: het aanwakkeren van ‘warme vaderlandsliefde’, het
bijbrengen van christelijke deugden en het aankweken van eerbied voor overheid en
het Oranjehuis (Dane, 2008).
Over de praktische invulling van het vak geschiedenis op de (volks-) school wordt
door pedagogen en didactici tot op de dag van vandaag gedebatteerd. Hoe en vanaf
welke leeftijd kan schoolkinderen ‘historisch besef’ worden bijgebracht? Welke
thema's uit de ‘vaderlandsche’ en de ‘algemene’ geschiedenis - twee begrippen die
tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw in zwang waren - zijn belangrijk genoeg
om te behandelen? De discussies rond de invoering van de canon in deze eeuw laten
zien, dat men het hier nog steeds niet over eens is (Van Lierop-Debrauwer & Duijx,
2011).
Een kwart eeuw na de invoering van de onderwijswet van 1857 besteedde pedagoog
Jan Geluk (1835-1919) in zijn door onderwijzers veelgebruikte Woordenboek voor
opvoeding en onderwijs (1882) aandacht aan de theorie en de praktijk van het
geschiedenisonderwijs (Dane, 2015). Opvallend is dat zijn beschouwing over dit
schoolvak nog immer actueel is. Ga bij jonge kinderen uit van de ‘eigen kring’ - de
vertrouwde, alledaagse omgeving - en breid deze uit. Vergelijk het onbekende met
het bekende en vervang abstracte voorstellingen uit de geschiedenis door concrete
beelden. Wat dit laatste betreft, benadrukte Geluk in 1882 al: ‘Ten einde het onderwijs
in geschiedenis aanschouwelijk te maken, bediene men zich van kaarten en platen’
(Geluk, 1882, p. 247). Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw gaven
educatieve uitgeverijen ook schoolplaten uit voor het geschiedenisonderwijs. De
schoolplaat van ‘ridders met een kruis’ uit Wilminks gedicht, een duidelijke verwijzing
naar de Kruistochten, hing hoogstwaarschijnlijk niet aan de muur in een
protestants-christelijke school (Afbeelding 2 en 3; zie p. 96). Dit roept de vraag op
of protestantse onderwijzers überhaupt beeldmateriaal op school gebruikten?
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Beeldenstorm - misverstand over het gebruik van afbeeldingen door
protestanten7
Rond de herdenking van de Beeldenstorm (1566),die in augustus 2016 450 jaar
geleden in Vlaanderen uitbrak, pleitte beeldend kunstenaar Willem Zijlstra in het
protestants-christelijke Nederlands Dagblad (ND) voor een bezinning op het tweede
van de Tien Geboden (Exodus, 20:4). De boodschap van dit gebod is helder: ‘Maak
(...) geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden
op de aarde of in het water onder de aarde is.’ Zijlstra vatte dit gebod op als een
opdracht voor iconoclasten, beeldenstormers. Op basis van deze Bijbelse boodschap,
aldus Zijlstra, werden in 1566 in Vlaanderen en de Nederlanden kerkinterieurs,
heiligenbeelden, religieuze gewaden, schilderijen en kostbaar drukwerk vernield. In
de huidige tijd, viereneenhalve eeuw later, zouden orthodoxprotestanten op basis
van dit gebod nog altijd beeldende kunst afwijzen. ‘De beeldenstorm mag na 450
jaar wel uitgewoed zijn,’ zo luidde de kop boven het artikel (Zijlstra, 2016).
Waarom dit pleidooi? Keurden calvinistische voormannen in het verleden de
Beeldenstorm goed? Werd op basis van het tweede gebod eeuwenlang alle kunst
afgewezen, veroordeeld? Zijlstra's pleidooi was op drijfzand gebaseerd, zo betoogde
ik enkele dagen later in het Nederlands Dagblad. De gereformeerde voorman Abraham
Kuyper (1837-1920) noemde in zijn rede Het calvinisme en de kunst (1888) de
Beeldenstorm een begrijpelijke reactie op de aanbidding van de roomse santenkraam,
de in zijn ogen afkeurenswaardige heiligenverering van het katholieke kerkvolk.
Maar dat rechtvaardigde naar Kuypers oordeel níét dat slooplustige, ‘ruwe klanten’
in de aanloop naar de Nederlandse Opstand (de tachtigjarige oorlog, 1568-1648)
kerkinterieurs hadden verwoest. Of zoals Kuyper het zelf verwoordde: ‘De vernieling
van veel schoons en heerlijks in den terecht gewraakten beeldenstorm bewijst dan
ook niets tegen de liefde, die den Calvinist voor het schoon bezielen kan’ (Kuyper,
1888, pp. 24-25).
Opmerkelijk is dat Kuypers woorden terug te voeren zijn tot Johannes Calvijn
(1509-1564), de strenge theoloog, wiens naam onlosmakelijk met het

7

Deze paragraaf is vooral gebaseerd op: Dane, 1996, pp.167-170, 173-181; 2003, pp. 135-138;
2016.
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calvinisme verbonden is. God zelf mag niet afgebeeld worden - Hij is de ‘onzienelijke’
-, maar volgens Calvijns opvatting van het tweede gebod is het wel toegestaan dingen
te snijden, te graveren of te schilderen, die de ogen begrijpen kunnen. Wat bedoelde
Calvijn hiermee? Altaarstukken, schilderijen en beelden die gebruikt worden voor
de katholieke heiligenverering waren ongeoorloofd, maar buiten het kerkgebouw
was kunst in de breedste zin van het woord (schilderijen, tekeningen, beelden,
gravures) wel toegestaan. Hoe? Ter versiering (‘het ooge behaegen’) van bijvoorbeeld
openbare ruimtes en huiskamers en voor didactisch gebruik (‘tot leeren en vermaenen’
(geciteerd in: Dane 2003, p. 136).
De opvattingen van Calvijn en Kuyper sijpelden door naar populair drukwerk voor
het gewone kerkvolk. Letterkundige Christiaan Tazelaar (1891-1953), rector van het
Amsterdamse Gereformeerde Gymnasium, wees in 1925 in het veelgelezen
protestants-christelijke geíllustreerde gezinstijdschrift De Spiegel (de evenknie van
de Katholieke Illustratie) op het ‘wezen en de beteekenis der Christelijke kunst’.8
Deze kunst lag niet alleen in het citeren van Bijbelteksten, aldus Tazelaar. Christelijke
kunst erkent God ‘als de Schepper van alle schoonheid’; de schepping van de
beeldende kunstenaar is een uitdrukking van Gods heerlijkheid. In De Spiegel werd
dit laatste in de praktijk gebracht door het afdrukken van (zwart-witte) reproducties
van Hollandse en buitenlandse kunstwerken; Gods schepping vertolkt op
schilderslinnen. Gezinsportretten, natuur- en stadsgezichten, kerkinterieurs, maar
ook Bijbelse taferelen werden getoond en besproken (Tazelaar, pp. 2-5). Dit had een
dubbel doel: om het oog te strelen en er tegelijkertijd ook iets van te leren.9
In de geschiedenismethode Toen... En nu! van Van de Hulst en Huizenga werd de
Beeldenstorm, geheel in de lijn van Kuyper, niet verzwegen en zeker niet goedgepraat.
De beeldenstormers zijn heethoofden, ‘die weinig begrepen van de wil van God!’
(Van de Hulst & Huizenga, 1935, p. 38). Zij benadrukten dat de Beeldenstorm een
‘grote dwaasheid’ was, die door Willem

8
9

Over de geschiedenis van De Spiegel, zie: Dane, 1999.
Kunst werd ingezet als protestants-christelijk leermiddel. In de negentiende eeuw door J.H.
van Lummel en in de twintigste eeuw door onderwijsillustratoren als Cornelis Jetses, J.H.
Isings en Tjeerd Bottema: zij vervaardigden schoolplaten waarop de onbekende, vaak
geheimzinnige wereld van de Bijbel op kunstzinnige en tegelijkertijd duidelijke wijze in
beeld werd gebracht en uitgelegd (Dane, 2016a).
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van Oranje, de Vader des Vaderlands, juist scherp werd veroordeeld. De auteurs
betreuren de vernietiging van schilderijen, misboeken, kostbare priesterkleden. Over
een Mariabeeld met in haar arm het kindeke Jezus, dat met bijlen wordt vernietigd,
schrijven ze: ‘(...) alsof die stenen vrouw met haar stenen kindje nu de schuld was
van de droeve tijd’ (Van de Hulst & Huizenga, 1935, p. 39).
Beeldende kunst werd door invloedrijke kerkelijke voormannen niet afgekeurd;
buiten de kerkmuren was het wel toegestaan. De beeldende kunst werd in De Spiegel
ingezet als een pedagogisch en didactisch middel om de wereld te tonen. In Toen...
En nu! werd de Beeldenstorm expliciet veroordeeld; geheel in de lijn van Kuyper.
Afbeeldingen waren juist wel toegestaan. Zowel in het rooms-katholieke als in het
protestants-christelijke geschiedenisonderwijs werden de gekleurde schoolplaten van
Isings, Jetses en andere onderwijsillustratoren gebruikt om de geschiedenis te
verklaren. Vaak waren het dezelfde schoolplaten die voor de klas hingen, maar de
juf of de meester vertelde er een ander verhaal bij, zoals bij hervormer Maarten
Luther het geval was.

Maarten Luther-internationale geloofsheld, ketter en nazi10
Tussen 1922 en 1924 verscheen de eerste druk van de driedelige geschiedenismethode
Toen... En nu! bij de Groningse educatieve uitgeverij J.B. Wolters. Decennialang
werden deze boekjes in het lager onderwijs gebruikt, vaak in combinatie met de
eveneens door Wolters uitgegeven langlopende serie Schoolplaten voor de
Vaderlandsche Geschiedenis (tussen 1910 en 1971 werd deze serie in de fondscatalogi
aangeboden). Onderwijsillustrator J.H. Isings tekende het merendeel van de
schoolplaten. Door de bijbehorende handleidingen, boordevol feiten over de
historische gebeurtenissen en de afgebeelde figuren, kregen veel verhalen een
algemeen protestants-christelijke signatuur (Vos, 1982, p. 47).
Ook katholieke leerlingen keken graag naar de aantrekkelijke schoolplaten. Om
de rooms-katholieke onderwijswereld van dienst te zijn - en niet te vergeten: óók uit
commerci ële overwegingen - bracht uitgeverij Wolters bij

10

Deze paragraaf is vooral gebaseerd op Dane (2016a).
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enkele schoolplaten een alternatieve handleiding op de markt. Was bijvoorbeeld de
strekking in de oorspronkelijk door het Utrechtse schoolhoofd Herman Wagenvoort
(1860-1926) geschreven handleiding bij de schoolplaat Luther op den Rijksdag te
Worms 1521 nog enigszins neutraal te noemen (Wagenvoort, 1917), in de door de
leraar geschiedenis J.H. Werkman bewerkte katholieke handleiding werd de
Augustijner monnik in de eerste regel al streng veroordeeld: ‘Een ontzettende invloed
heeft de ketterij van Maarten Luther op den loop der geschiedenis gehad.’ Door de
‘pseudo-hervorming’ van deze zogenaamde kerkhervormer was de katholieke
levensopvatting in Europa ‘in vuur en vlam gezet’ (Werkman, 1927, p. 3).
Luther was eigenlijk onderdeel van wat ‘algemene geschiedenis’ werd genoemd,
maar voor de ‘vaderlandsche geschiedenis’ was hij ook van betekenis. Met een Duitse
schoolplaat kan het internationale karakter van de leermiddelenhandel aangetoond
worden. In de aanloop naar het Lutherjaar 1917 publiceerde de Berlijnse uitgeverij
F. Schneider een schoolwandplaat waarop de kerkhervormer krijgshaftig staat
afgebeeld. De eenvoudige monnikspij en de traditionele tonsuur, de kruinschering
van de kloosterling, doen niets af aan zijn martiale pose. Deze breedgebouwde, stoer
ogende man heeft zojuist met zijn hamer, die hij als een timmerman stevig in zijn
rechtervuist vastklemt, de loop van de geschiedenis veranderd. Zijn tegenstanders
kunnen hun borst natmaken. Met deze vastberaden monnik valt niet te spotten
(Afbeelding 4; zie p. 97).
Volgens de Duitse leermiddelencatalogus Schulwart had kunstenaar Arthur Kampf
(1864-1950) de beroemde Thesenanschlag zu Wittenberg 1517 - Maarten Luthers
95 stellingen tegen de aflaathandel - treffend in beeld gebracht. Kampfs voorstelling
van de geloofsheld werd warm aanbevolen voor protestants-christelijke scholen.
Schulwart leverde ook het kunsthistorische verhaal bij de plaat. Met ferme pas, ‘als
de stormwind’, loopt de reformator het beeld uit. Achter hem dromt het volk samen
rond zijn anti-pauselijke stellingen. Alle standen zijn vertegenwoordigd: zelfbewuste
burgers, boeren en knechten. Een monnik kijkt tegelijkertijd deels afgunstig, deels
bewonderend naar zijn uit het beeld lopende collega. Dit kunstwerk ademt eenheid
en kracht uit: reformator en volk zijn één. Luther vertegenwoordigt een belangrijke
schakel in de ontwikkelingsgang van de Duitse geschiedenis, aldus Schulwart in
december 1916 (Dane, 2016b).
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Kampfs Lutherplaat was ook in Nederland bekend. Het Nationaal Onderwijsmuseum
heeft een exemplaar in de collectie: over de Duitse titel is een strook geplakt met de
Nederlandse vertaling (Afbeelding 5; zie p. 97). Ruim een eeuw geleden werden
schoolplaten internationaal verhandeld. Omgekeerd hing werk dat Isings en Jetses
voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs maakten ook in Duitse klaslokalen.
Met de Duitse schoolplaat over Luther kan ook de betekenisverandering van in
het onderwijs gebruikte beelden worden geïllustreerd. Twintig jaar na het Lutherjaar
werd de kerkhervormer naadloos in de nazi-ideologie geïncorporeerd: hij had eenheid
gebracht en Jodenhaat gepredikt. De schoolplaat van Arthur Kampf, die intussen als
een belangrijke nazi-kunstenaar was ingelijfd, werd in 1936 opnieuw onder de
aandacht gebracht. Dit keer als nazileermiddel: het toonde immers de ari ër Luther,
afgebeeld als een krachtige, eenheid scheppende Duitser (Dane, 2016b).

Conclusie
Lange tijd haalden historici hun neus op voor onderzoek naar geschiedenismethodes,
en deden ze af als een ‘onconventionele bron’ waarin de werkelijkheid geweld werd
aangedaan (Mathijsen, 2007; Rijpma, 2012). Met ‘Gouden eeuwen’, het hoofdstuk
uit haar dissertatie Boeken voor de katholieke jeugd, betrad Karen Woets een voor
Nederlandse begrippen nieuw onderzoekterrein: met geschiedenisboekjes bracht zij
het verzuilde geschiedenisonderwijs in kaart.
Twee onderwerpen die enigszins in de zijlijn van het onderzoek naar de historische
ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs en de bijbehorende schoolboekjes zijn
achtergebleven, heb ik in dit artikel aangesneden: onderwijswetgeving en het belang
van het aanschouwelijk maken van het geschiedenisonderwijs, met in het bijzonder
het gebruik van schoolplaten. Samen met de geschiedenismethodes werden gekleurde
platen ingezet om het onderwijs over het verleden aanschouwelijk te maken en de
historische figuren een gezicht te geven.
Wat dit laatste betreft, is een observatie van de Franse historicus Marc Ferro
veelzeggend. In zijn studie The Use and Abuse of History (1984) merkt hij over het
geschiedenisonderwijs dat kinderen krijgen treffend op:
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Our image of other people, or of ourselves for that matter, reflects the
history we are taught as children. This history marks us for life. Its
representation, which is for each one of us a discovery of the world, of the
past of societies, embraces all of our passing or permanent opinions, so
that the traces of our questioning, of our emotions, remain indelible. (Ferro,
1984, p. vii)
Geschiedenisonderwijs, zo toonde Karen Woets aan in ‘Gouden Eeuwen’, presenteert
naast feiten óók oordelen, vooroordelen, algemeenheden en sjablonen. Dit is een
goede reden om onderwijswetgeving, geschiedenismethodes en schoolplaten uit het
verleden intensief te onderzoeken, omdat ze inzicht kunnen bieden in het ontstaan
en bestaan van hedendaagse opinies over racisme, religie, vrouwen en minderheden
(Afbeelding 6; zie p. 98).
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Van vensters en spiegels naar glazen schuifdeuren
Over de socialisatiefunctie van jeugdliteratuur in het werk van Karen
Woets
Annette de Bruijn
Books are sometimes windows, offering views of worlds that may be real
or imagined, familiar or strange. These windows are also sliding glass
doors, and readers have only to walk through in imagination to become
part of whatever world has been created and recreated by the author. When
lighting conditions are just right, however, a window can also be a mirror.
(Bishop, 1990a, p. ix)

Ter inleiding
Literatuur kan, zo is de algemene overtuiging, een belangrijke rol spelen in de vorming
van lezers, zowel in positieve als in negatieve zin. Plato en Aristoteles besteedden
al aandacht aan de vooronderstelde invloed van verhalen op kinderen en de
geschiedenis van de jeugdliteratuur is niet los te zien van ideeën over de opvoedende,
of vormende, kracht van verhalen (Ghesquière, Joosen & Van Lierop-Debrauwer,
2014). Zoals uit dit nummer van Literatuur zonder leeftijd mag blijken, besprak
Karen Woets veel boeken met maatschappelijke thema's en vormende aspecten, was
ze specifiek geïnteresseerd in religieuze en morele thema's en had oog voor de
representatie van culturele diversiteit in jeugdliteratuur. Woets besteedt daarmee veel
aandacht aan aspecten die onder de zogeheten socialisatiefunctie van jeugdliteratuur
geschaard kunnen worden, evenwel zonder dat ze daar altijd nadrukkelijk op ingaat.
In haar recensies is ze zelfs uitermate voorzichtig waar het uitspraken over de invloed
van boeken op lezers betreft en hecht ze vooral belang aan de literair-esthetische
kwaliteiten van jeugdliteratuur. De relatie tussen literatuur en socialisatie is het meest
expliciet aanwezig in haar twee
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overzichtsstudies van onderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie bij
kinderen (Ghonem-Woets, 2009, 2010).
Dit roept vragen op over hoe Karen Woets de socialisatiefunctie van jeugdliteratuur
opvat. In deze bijdrage kijk ik in het bijzonder naar haar opvatting over die functie
binnen het kader van haar laatste onderzoek: een studie naar de bijdrage van onder
meer fabels en religieuze verhalen aan de culturele geletterdheid van kinderen in het
basisonderwijs.1 In dit onderzoek komen verschillende belangrijke thema's uit haar
eerdere projecten en publicaties samen: moraliteit en religie in jeugdliteratuur, het
onderwijs als context waarin jeugdliteratuur voor specifieke doeleinden wordt ingezet,
en (daarmee) de rol van jeugdliteratuur in de socialisatie van jonge lezers. Ik belicht
haar opvatting van de socialisatiefunctie van jeugdliteratuur binnen het kader van
deze studie eerst vanuit twee invalshoeken: hoe verhoudt Woets opvatting zich tot
de pedagogische en esthetische benadering van jeugdliteratuur, en hoe tot de
verscheidene functies van jeugdliteratuur? Bij elk van deze invalshoeken geef ik
eerst een theoretische beschouwing om vervolgens in te gaan op de opvatting(en) in
het werk van Woets. Ten slotte breng ik de verschillende inzichten bij elkaar door
in te gaan op de vraag hoe die opvattingen zich verhouden tot het idee van
jeugdliteratuur als spiegel en/of venster.

Socialisatie en jeugdliteratuur in theorie: pedagogiek of esthetiek?
Socialisatie wordt opgevat als het proces waarin een individu zich leert gedragen op
een manier die maatschappelijk geaccepteerd of wenselijk is. Het beschrijft de
manieren waarop mensen maatschappelijke normen en verwachtingen leren begrijpen,
waarop ze gedeelde overtuigingen aannemen en zich bewust worden van
maatschappelijke waarden. Het is een complex proces dat plaatsvindt in interactie
met een veelheid aan individuen, groepen

1

Karen Woets deed dit onderzoek (2011-2015) binnen het project ‘Emergent Cultural Literacy:
Assimilating Children's Literature’ waar ze het deelproject ‘Deugden en Dilemma's’ voor
haar rekening nam. Binnen het project werkte ze nauw samen met (onder meer) de twee
andere aio's, Inge Verouden (deelproject ‘Narratieve Genres’) en Annette de Bruijn
(deelproject ‘Kinderpoëzie’). Helaas heeft Karen haar proefschrift niet afgerond, daarom put
ik uit haar bestaande publicaties en uit materialen die we gezamenlijk ontwikkelden en
verzamelden voor het onderzoek naar culturele geletterdheid.
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en sociale instituties en dat feitelijk een leven lang doorgaat (Elchardus, 2007).
De socialisatiefunctie van literatuur is dan de (mogelijke) rol van verhalen in dat
proces. Wie kijkt naar de socialisatiefunctie(s) van jeugdliteratuur stelt vragen als:
op welke manier(en) bereidt een boek de lezer voor op zijn of haar rol in de
maatschappij? Welke normen (rolpatronen, verwachtingen) draagt de tekst mogelijk
op de jonge lezer over? Welke eigenschappen worden als positief dan wel negatief
voorgesteld? Welke waarden staan centraal in het verhaal? Maar ook: welk
wereldbeeld, maatschappijbeeld of mensbeeld komt uit een boek naar voren?
Doorgaans worden dergelijke vragen gekoppeld aan de pedagogische benadering
van jeugdliteratuur, waarbij ervan uit wordt gegaan dat een pedagogische kritiek
vooral en bovenal belang hecht aan het opvoedende nut van literatuur. De
pedagogische benadering zou daarmee duidelijk te onderscheiden zijn van een
esthetische benadering van jeugdliteratuur, waarin de literair-esthetische kwaliteit
van een tekst voorop staat. Dat onderscheid is echter zeer betrekkelijk, zoals al blijkt
uit Wat heten goede kinderboeken waarin Anne de Vries (1989) opvattingen over
kinderliteratuur in Nederland over de periode 1880-1980 in kaart brengt.
In de beoordeling van jeugdliteratuur kan in bepaalde perioden een sterkere nadruk
liggen op de pedagogische benadering en in andere perioden op de literair-esthetische
benadering, laat De Vries (1989) zien, maar dat wil niet zeggen dat de ene benadering
puur gericht is op (de opvoeding van) de lezer en de andere puur op (de waardering
van) de tekst. Sowieso hanteren critici gedurende deze periode (1880-1980) regelmatig
een combinatie van morele en esthetische argumenten in hun beoordelingen, maar
belangrijker is wat De Vries (1989) concludeert over de factoren die de benadering
van jeugdliteratuur bepalen:
De kern wordt gevormd door de opvattingen over het kind, waarbij de
[pedagogische] benadering de nadruk legt op wat het kind moet worden,
en de [esthetische] op wat het al is. Vooral na 1970 blijkt dat deze
tegenstelling te herleiden is tot een verschil in mensbeeld: in de
verlichtingstraditie wordt de mens allereerst gezien als lid van de
maatschappij, in de romantische traditie als individu. Omdat een kind nog
niet klaar is voor
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een rol in de maatschappij, leggen de vertegenwoordigers van de
pedagogische benadering de nadruk op wat het nog moet leren. Maar als
individu is een kind al iemand: het heeft zijn eigen emoties en zijn eigen
gedachten, en heeft dus recht op boeken die daarbij aansluiten. (De Vries,
1989, pp. 280-281)
Juist omdat opvattingen over ‘het kind;’ steeds de kern vormen in de benadering van
jeugdliteratuur verhoudt de beoordeling van kinderboeken zich altijd, impliciet of
expliciet, tot de vraag wat ‘goed’ is voor kinderen. In de periode na 1980 neemt de
jeugdliteraire kritiek een meer autonomistische wending en suggereren enkele critici
dat rekening houden met ‘het kind’ nadelig is voor de bevordering van de literaire
kwaliteit en status van kinderboeken. In ‘Het verdwijnende kinderboek: Opvattingen
over jeugdliteratuur na 1980’ stelt Anne de Vries (1990, p. 68) echter dat een
dergelijke houding niet echt verschilt van de houding van de moraalridders uit vroeger
tijden: ‘Eigenlijk is er sindsdien niets veranderd: alleen werd vroeger de Moraal aan
kinderen opgedrongen en nu de Literatuur.’ Omdat het nog steeds over literatuur
voor kinderen gaat, bevat ieder oordeel impliciet of expliciet ook een opvatting over
wat ‘het kind’ al dan niet is of moet worden en wat het nodig heeft.
Met de toenemende invloed van de zogeheten childhood studies perspectieven
binnen de studie van jeugdliteratuur is het idee dat jeugdliteraire kritiek zich altijd
verhoudt tot ‘het kind’ - als being of als becoming - opnieuw gemeengoed aan het
worden (Gubar, 2013; Lesnik-Oberstein, 1998, 2011). Relevante vragen zijn dan:
welke opvatting over het kind ligt (impliciet of expliciet) ten grondslag aan de
benadering van jeugdliteratuur die een criticus hanteert en de beoordeling die daaruit
voortkomt? Wordt vooral uitgegaan van wat het kind, als individu, is, of van wat het
kind, als lid van de maatschappij, moet worden?

Het kind als ‘being’ en ‘becoming’
Karen Woets bakent doorgaans duidelijk af wat ze op basis van tekstgericht onderzoek
kan zeggen over ‘het kind’. Toch ontkomt ze er niet altijd aan. In een onderzoek naar
de manier waarop ‘het hogere’ zich manifesteert in fantasy kijkt ze naar de functie(s)
van deze verhalen en plaatst de waardering
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van die functie(s) vooral in het kader van discussies over de positie van populaire
genres binnen de (jeugd)literatuur. Ze wil laten zien ‘dat het hogere óók aan de orde
komt in boeken die binnen de literaire hiërchie een minder hoge plaats innemen en/of
gelezen worden door een breed publiek’ (Ghonem-Woets,2012, p. 269). Ze bespreekt
verschillende theorieën waarbij de algemene opvatting is verschoven van fantasy als
vlucht uit de werkelijkheid naar fantasy als reflectie op de werkelijkheid en het
innerlijk leven. Daarover zegt ze in haar conclusie: ‘Over de juistheid van deze
opvattingen laten wij ons hier niet uit. Maar dat fantasy in het geval van jongeren
een specifieke en positieve functie te vervullen heeft, lijkt aannemelijk’ (p. 303). Ze
kent een pedagogische dimensie aan de verhalen toe die bestaat uit een combinatie
van functies:
Het is juist de combinatie van een cognitieve uitdaging (imaginaire
werelden), sociale ontwikkeling (vriendschappen) en morele gevoeligheid
(strijd tussen goed en kwaad) die maakt dat deze verhalen zo goed passen
bij de levensfase van twaalf- tot achttienjarigen. In elk geval komen de
ontwikkelingsopgaven van deze levensfase in de onderzochte verhalen
volop aan bod. (p. 305)
Hierin gaat Woets feitelijk uit van een aanname over de aansluiting van de verhalen
op specifieke behoeften van jonge lezers in een bepaalde levensfase.
Ze baseert haar opvatting over ‘het kind’ en wat het nodig heeft, zoals in veel
onderzoek gedaan wordt, vooral op psychologische ontwikkelingstheorieën Waar
het religie en moraliteit in jeugdliteratuur betreft verwijst ze naar theorieën over de
religieuze en de morele ontwikkeling van kinderen (Ghonem-Woets & Mooren,2012).
Binnen die laatste categorie voert ze de fasen van morele ontwikkeling zoals
onderscheiden door Lawrence Kohlberg (1976) op, maar plaatst daar de kritiek en
alternatieve visie van Theodor Adorno (1971) naast die waarschuwt voor de mogelijke
negatieve effecten van traditionele morele opvoeding en pleit voor het stimuleren
van empathie en autonomie bij kinderen (Ghonem-Woets & Mooren, 2012, p. 207).
Deze discussie bevestigt dat ook ‘neutrale’ ontwikkelingstheorieën zich beroepen
op biologische factoren steeds aan verschillende mens- en maatschap-
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pijbeeldengetoetst kunnen worden. Toonaangevende ontwikkelingstheorieën als die
van Jean Piaget en Lawrence Kohlberg worden zowel door ontwikkelingspsychologen
als cultuurtheoretici bekritiseerd als te biologischdeterministisch (Nodelman,2008,
pp. 84-85). In de woorden van John Stephens (1992,pp. 3-4): ‘All developmental
paths are ideologically constructed, involving conformity to societal norms.’
Woets gaat deze discussie niet expliciet aan; ze balanceert tussen ‘nature’ en
‘nurture’, zonder daar echt positie in te kiezen. Ze gebruikt dergelijke
ontwikkelingstheorieën als globaal kader, ook in het onderzoek naar culturele
geletterdheid, maar wijst er tegelijk op dat de primaire vorming van de morele
referentiekaders van kinderen plaatsvindt binnen het gezin en dat die primaire vorming
sterk uiteen kan lopen, zoals dat ook geldt voor de verhalen waarmee ze opgroeien:
‘Het “thuisbrengen in een cultuur” begint idealiter letterlijk thuis: bij de ouders. De
rol van verhalen hierbij kan groot zijn. (...) De verhalen waarmee het kind opgroeit,
vormen het referentiekader waarmee het de wereld instapt’ (Woets, ongepubliceerd).
Ook wijst ze op het feit dat de ontwikkeling van zelfstandig moreel oordelen volgens
sommigen al veel eerder begint dan volgens Kohlbergs theorie (Ghonem-Woets &
Mooren,2012, p. 208). Zelf zoekt ze daarin ruimte door, in navolging van Piet Mooren
(1999), uit te gaan van verhalen die kinderen in de gelegenheid stellen ‘om
oplossingen voor morele dilemma's te verkennen voorbij het patroon van straffen en
belonen’ (Ghonem-Woets & Mooren,2012, p.208)
Het antwoord op de vraag of Woets vooral uitgaat van wat het kind is, of van wat
het kind moet worden, is dan dat ze individu en maatschappij als twee kanten van
dezelfde medaille ziet. Dat neemt niet weg dat ze in relatie tot de context van het
onderwijs - begrijpelijk - de nadruk legt op wat het kind moet worden. Kinderen
worden gevormd - in het gezin, op school, via literatuur -, maar voor hun rol als leden
van de maatschappij acht ze het vooral van belang dat ze in kinderboeken met diverse
voorbeelden in aanraking komen en dat ze via morele dilemma's worden gestimuleerd
tot zelfstandig, individueel, oordelen. Het kind als individu moet zich dus leren
verhouden tot de verschillende verwachtingen, normen en waarden binnen de
pluriforme maatschappij. Een volgende vraag is dan welke functie(s) hierin het meest
van belang zijn.
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Socialisatie en jeugdliteratuur in theorie: maatschappelijk of individueel?
In haar eerste promotieonderzoek naar de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en
Malmberg laat Karen Woets zien hoe de katholieke wortels van deze uitgeverijen
lange tijd duidelijk tot uitdrukking kwamen in hun ‘boeken voor de katholieke jeugd’
(Ghonem-Woets, 2011). Ze besteedt daarbij expliciet aandacht aan de (veranderende)
functies die de uitgevers zelf aan boeken voor jonge lezers toekennen. In haar artikel
‘Van heiligenlegenden tot griezelverhalen: Volkscultuur in het lees- en
literatuuraanbod van uitgeverij Zwijsen’ (Ghonem-Woets, 2002) citeert Woets de
auteur van de uitgave Katholieke Kindertuin of Legenden voor Kinderen, als sprekend
voorbeeld uit de beginperiode van uitgeverij Zwijsen (1846-1899). In zijn inleiding
legt die auteur aan de jeugdige lezers uit waarom zijn boek ‘een goed boek’ is:
Er staan niets dan ware geschiedenissen, geen sprookjes of fabeltjes in;
het zijn geschiedenissen van goede, brave, godvruchtige en heilige kinderen
van uwe jaren. - Het is juist, alsof men u in een tuin wilde brengen, waar
enkel brave kinderen bij elkander zijn, en in het midden het lieve Kindje
Jesus, zacht, geduldig, lief als een lammetje. Daar zou het u wel bevallen,
niet waar? (Hattler, in Ghonem-Woets, 2002, p. 492)
Dergelijke boeken voor de jeugd waren dus expliciet gericht op een katholieke
opvoeding, met de vooronderstelling dat kinderen het ‘goede’ voorbeeld dat hen in
de verhalen wordt voorgehouden ook zullen overnemen om zelf ‘braver’ te worden.
Opvoeding tot brave katholieke burgers dus, met een duidelijke nadruk op wat het
kind moet worden; religieuze en morele vorming is daarin het meest van belang,
opgevat als het overnemen van deugdzame voorbeelden.
In de ontwikkeling van het lees- en jeugdboekenfonds van Zwijsen komt hier vanaf
1960 onder invloed van de ontzuiling en op basis van empirisch lezersonderzoek
verandering in:
(...) geen heiligenlegenden en katholieke sprookjes meer, maar
fantasieverhalen, avonturenverhalen, realistische verhalen, dierenverhalen
en
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griezelverhalen. Met deze genres en thema's wordt aangesloten bij wat
kinderen graag willen lezen, maar het dominerende ‘motto’ is - anders dan
het motto uit 1924 - officieel leestechnisch van aard (...). (Ghonem-Woets,
2002, p. 514)
In deze opvatting is ruimte voor wat het kind, als individu, aanspreekt, maar dominant
is nog steeds de bijdrage van boeken aan de ontwikkeling van kinderen, nu op het
gebied van technische leesvaardigheid. Wat haar onderzoek naar de lees- en
jeugdboekenfondsen van Malmberg en Zwijsen helder laat zien, is dat opvattingen
over welke functies het meest van belang worden geacht aan verandering onderhevig
zijn en vooral worden beïnvloed door visies op het kind en op literatuur.
De term functie verwijst daarbij specifiek ‘naar de doeleinden die de tekst
verondersteld wordt te vervullen; de term drukt de waarschijnlijke,de mogelijke
werking van een tekst uit’ (Dahrendorf, 1973; geparafraseerd in Ghesquière, 2009,
p. 111) In Jeugdliteratuur in perspectief onderscheidt Rita Ghesquière (2009, pp.
115-126) drie verschillende functiecategorieën de psychologische functies, de
maatschappelijke functies en de intellectuele functies. Het begrip socialisatie koppelt
ze in deze indeling aan de maatschappelijke functies. Jeugdliteratuur vervult via haar
maatschappelijke functies een rol in het socialisatieproces:
(...) in die zin dat ze mee het proces bewerkt en bevordert waardoor een
individu, dat met een enorme waaier van mogelijkheden en gedragspatronen
geboren wordt, bij de uitbouw van zijn feitelijke gedrag een beperkt aantal
mogelijkheden kiest. (Ghesquière, 2009, p. 120)
Boeken kunnen maatschappijbevestigend zijn in de vooroordelen, gedragspatronen,
normen en waarden die ze uitdragen. Dat wil zeggen dat ze de dominante sociale
modellen van een bepaalde tijd en plaats bevorderen. Ze kunnen echter ook een
maatschappijkritische rol vervullen door bepaalde vanzelfsprekende normen, waarden
en denkbeelden ter discussie te stellen of te doorbreken (Ghesquière, 2009, p. 121).
De maatschappelijke functies van jeugdliteratuur raken aan het idee dat boeken
kinderen - idealiter - over
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de grenzen van hun eigen leven en leefwereld heen laten kijken (Bishop, 1990a,
1990b).
Ghesquière (2009, pp. 115-119) koppelt de psychologische functies van
jeugdliteratuur - het bieden van ‘Lebenshilfe’ en van ontspanning - niet rechtstreeks
aan socialisatie. Het bieden van ‘Lebenshilfe’ betreft de rol die verhalen voor lezers
kunnen spelen in het verkrijgen van inzicht in hun eigen complexe gevoelswereld,
waarbij herkenning, of identificatie, van groot belang is. Inzicht in de eigen
gevoelswereld kan daarbij ook het begrip van en empathie voor anderen vergroten.
Deze psychologische functie is te koppelen aan het idee van boeken als spiegels
waarin lezers zichzelf - al dan niet - gereflecteerd zien (Bishop, 1990a, 1990b). De
tweede psychologische functie, ontspanning bieden (Ghesquière, 2009, p. 119), wordt
niet altijd of door iedereen gewaardeerd. Toch is het voor velen een belangrijke
motivatie om te lezen. Wat een lezer ontspannend vindt - meedenken in de oplossing
van een misdaad, humor, of emotie -, is in hoge mate van persoonlijke voorkeuren
afhankelijk.
Globaal kunnen we dan stellen dat wie de maatschappelijke functies benadrukt,
vooral kijkt naar hoe jeugdliteratuur kan bijdragen aan de vorming van jonge lezers
als lid van de maatschappij, in lijn met de pedagogische benadering; wie de
psychologische functies benadrukt kijkt vooral naar hoe jeugdliteratuur aansluit op
bepaalde behoeften van het kind als individu, in lijn met de esthetische benadering.
De ontwikkeling van een individu is echter niet los te zien van de maatschappelijke
context:
(...) omdat de mens pas zichzelf wordt in een bepaalde omgeving (buurt,
school, gezin) en omdat hij deel uitmaakt van een groter geheel (...). Het
inzicht in de eisen van die omgeving is belangrijk om zichzelf te kunnen
situeren. (Ghesquière, 2009, p. 119)
In feite, en dat is ook de discussie die vanuit de childhood studies gevoerd wordt,
moet de vorming van (het zelfbeeld of de identiteit van) een individu altijd in relatie
tot de maatschappelijke omgeving begrepen worden.
We kunnen het onderscheid tussen de maatschappelijke en psychologische
functiecategorie dan ook anders bekijken: vanaf de tweede helft van de twintigste
eeuw wordt in westerse samenlevingen steeds meer waarde
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gehecht aan ‘het individu’, aan de ontplooiing van het ‘zelf’ en aan emotionele
ontwikkeling. De waardering van psychologische functies past dan binnen een
maatschappelijk waardensysteem dat via jeugdliteratuur en jeugdliteraire kritiek kan
worden bevestigd. De psychologische modellen die jeugdliteratuur kan bieden om
de ontwikkeling van de eigen identiteit bij jonge lezers te stimuleren (Ghesquière,
2009, p. 116), zijn in die zin ook te beschouwen als maatschappelijke modellen die
op kinderen worden overgedragen, omdat van hen verwacht wordt dat ze zich
ontwikkelen tot zelfbewuste individuen.
Eenzelfde redenering kunnen we loslaten op de intellectuele functies van
jeugdliteratuur waaronder Ghesquière (2009, p. 124) de informatieve, de filosofische
en de esthetische functie samenbrengt. Ze benadrukt dat deze functies ‘het boek een
meer intellectueel cachet verlenen zonder daarom expliciet didactisch te zijn’. Tegelijk
verbindt ze deze functies aan de hoge waardering voor intellectuele vorming en
kennis die onze maatschappij kenmerkt. De wisselwerking met maatschappelijke
waarden kunnen we in het geval van de esthetische functie (p. 125) bijvoorbeeld
koppelen aan de toegenomen aandacht voor de ontwikkeling van literaire competentie
- dus literaire socialisatie - die Karen Woets in haar overzichtsstudies voor Stichting
Lezen in kaart brengt (Ghonem-Woets, 2009, 2010).
Jeugdliteratuur wordt door volwassenen voor kinderen geproduceerd en de
opvattingen die volwassenen hanteren over ‘het kind’ en ‘de literatuur’ zijn altijd
binnen een maatschappelijke context gevormd. Juist hierom kunnen we stellen dat
er geen harde grenzen tussen maatschappelijke functies en andere functiecategorieën
bestaan. We kunnen nog steeds nagaan welke specifieke functies in een tekst of door
een jeugdliterair criticus het sterkst worden benadrukt, maar helemaal los van
maatschappelijke socialisatiedoeleinden staan ze - vanuit dit perspectief - in
jeugdliteratuur nooit.

Maatschappelijke vorming tot zelfstandig moreel oordelen
In het onderzoek waar Karen Woets vanaf 2011 aan werkte, stond de bijdrage van
jeugdliteratuur aan de culturele geletterdheid van kinderen in groep 2 en groep 4 van
het basisonderwijs centraal. In haar deelproject richtte Woets zich specifiek op
religieus en moreel geïnspireerde verhalen. Uitgangspunt was dat religie en moraliteit
nog steeds een belangrijke rol spelen in onze ge-
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seculariseerde westerse cultuur en in veel hedendaagse kunst en literatuur nog altijd
latent of manifest aanwezig zijn. Juist daarom is het van belang dat kinderen kennis
en begrip opbouwen van religieuze en morele thema's, als onderdeel van hun culturele
geletterdheid. In een cultureel pluriforme samenleving als de onze is het daarbij van
belang kennis te maken met verschillende tradities. Woets onderzocht de (mogelijke)
rol van verhalen hierin.
De functie van jeugdliteratuur die centraal staat in dit onderzoek is morele vorming
binnen het bredere kader van culturele geletterdheid. Voor haar opvatting van morele
vorming verwijst Woets2 naar Bert Roebben:
Morele opvoeding gaat (...) in eerste instantie niet over het overdragen
van normen, maar wel over het aanleren van een waardegevoeligheid, een
aanraakbaarheid voor het goede, een openheid voor het leven zoals zich
dat in concrete situaties en mensen laat zien in al zijn gebrokenheid en
helderheid. (Roebben, Waarden, z.p.)
Nog steeds gaat het dan om de overdracht van een maatschappelijke waarde, maar
die waarde vertaalt zich in het ontwikkelen van een specifieke houding. In haar
beschrijving van de maatschappelijke functies van jeugdliteratuur wijst Rita
Ghesquière (2009, p. 123) op de hernieuwde aandacht voor de deugdethiek:
Deugd houdt verband met ‘praxis’, met concreet handelen dus, maar ook
met attitude, een basishouding die je doorheen een vormingsproces
opbouwt door je concrete gedrag te verbeteren en je gevoel te verfijnen.
Zo wordt de deugd een stuk van je persoonlijkheid. (Ghesquière, 2009, p.
123)
In jeugdliteratuur komen allerlei deugden (moed, vriendschap, rechtvaardigheid,
behulpzaamheid) aan de orde waarmee lezers vertrouwd kunnen raken. Verhlen
bieden in die zin modellen, of voorbeelden, van hoe je in het leven ‘deugdelijk’ kan
handelen en hoe je van daaruit morele keuzes kunt maken.

2

Ze citeert Roebben in een versie van haar eerste hoofdstuk uit haar onvoltooide proefschrift.
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De verhalen die Woets selecteerde voor het onderzoek illustreren die opvatting over
verhalen, zoals het verhaal ‘De mus met haar jongen’ uit de bundel Een grote
kindervriend en andere islamitische verhalen van Khurram Murad en M.S. Kayani
(1994). In dit verhaal is de profeet Mohammed met een paar moslims op reis. Wanneer
ze even rusten en de profeet weg is, zien de moslims een mus met haar twee jongen
overvliegen. Ze vinden het prachtig en vangen de kleine musjes. Zodra de angstige
musjes zich uitgeput overgeven aan hun gevangenschap komen ook andere vrienden
van de profeet naar de musjes kijken: ‘Ze strelen de veertjes met hun vingers. Ze
doen heel voorzichtig met de musjes. Want ze hebben geleerd, dat ze altijd zacht en
vriendelijk met levende wezens moeten zijn. Ze willen de kleine vogeltjes geen
kwaad doen. Alleen maar van dichtbij bekijken’ (z.p.). De moedervogel vliegt angstig
schreeuwend boven hun hoofden rond. Dan komt de profeet Mohammed terug en
ziet wat er aan de hand is. Onmiddellijk zegt hij de mannen de musjes vrij te laten
zodat ze weer bij hun moeder kunnen zijn. De mannen doen het direct en wanneer
ze zien hoe gelukkig de vogels nu weer zijn, ‘worden de harten van de moslims ook
blij’ (z.p.). De profeet is tevreden nu alles weer goed is.
Dit verhaal bevat verschillende mogelijke modellen voor deugdelijk handelen.
Karen Woets gaf de volgende instructies aan leerkrachten voor het aanbieden en
verwerken van dit verhaal in groep 2:
Voor het lezen
Wat zien de kinderen op de kalender? (twee vogeltjes/musjes) Waar zou
de moedervogel zijn? (misschien is ze eten zoeken of verdwaald) Vraag
de kinderen wat zij zouden doen als ze een nest met jonge vogeltjes zouden
vinden: de vogeltjes laten zitten of juist meenemen? Of regelmatig kijken
of de moedervogel terug is gekomen?
Vertel de kinderen dat u een verhaal over vogeltjes gaat voorlezen waarin
ook de profeet Mohammed voorkomt. Weet iemand wie hij is?(de eerste
moslim en de man die van God de woorden hoorde die nu in de Koran
staan)
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Lezen
Lees het verhaal ‘De mus met haar jongen’ voor. Probeer tijdens het
voorlezen met name de verschillende emoties goed door te laten klinken,
zoals: de blijheid van de vrienden van de profeet, de schrik van de vogeltjes
en de angst (en boosheid) van de moedervogel.
Na het lezen
Vinden de kinderen dat de vrienden van de profeet iets verkeerds hebben
gedaan? Ze gingen toch heel voorzichtig met de jonge vogeltjes om? Vraag
of iemand kan bedenken wat de vrienden beter hadden kunnen doen,
bijvoorbeeld: de vogeltjes niet vangen of afwachten of de moedervogel
terugkomt. Breng vervolgens de rol van de profeet Mohammed ter sprake:
wat zegt Mohammed om zijn vrienden duidelijk te maken wat ze verkeerd
hebben gedaan? (hij zegt dat ze de vogeltjes meteen moeten vrijlaten,
omdat ze bij hun moeder horen) Waarom zou de profeet dat zeggen? En
waarom luisteren de vrienden meteen naar hem?
(Handleiding Leeskalender, G2V1 week 14-21, p. 10)
Voorafgaand aan het voorlezen van het verhaal laat Woets de leerkrachten vragen
stellen die bedoeld zijn om de kennis, verwachtingen over de situatie, en de eigen
morele oordelen van kinderen te activeren. In het voorlezen zelf vraagt ze leerkrachten
om vooral tekstbeleving voorop te stellen zodat kinderen zich in alle personages
kunnen inleven. De vragen na afloop hebben betrekking op tekstbegrip, maar ook
op het formuleren van eigen oplossingen voor een moreel vraagstuk door de kinderen.
Wel volgt ze in haar vraagstelling het oordeel van de profeet in het verhaal - dat de
mannen iets verkeerds hebben gedaan - en suggereert daarmee dat hij het beste
voorbeeld geeft. In die zin zijn deze vragen enigszins sturend richting een gewenste
interpretatie, maar dat is een uitzondering op de regel.
Bij het verhaal ‘De Barmhartige Samaritaan’, bijvoorbeeld, formuleert ze de vragen
voor groep 2 als volgt: ‘Vinden de kinderen het goed van de Samaritaan dat hij de
gewonde man helpt? Waarom wel/niet? Wat zou er gebeurd zijn als hij dat niet had
gedaan? (misschien was de gewonde man dan wel doodgegaan) De Samaritaan is
een vijand staat er in het verhaal: waarom gaat de Samaritaan dan toch helpen? (hij
heeft medelijden met de
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man en ziet in hem op dat moment geen vijand, maar alleen iemand die hulp nodig
heeft) Kunnen de kinderen bedenken waarom die andere twee mannen niet helpen?
(misschien omdat ze geen tijd hebben, snel naar hun werk moeten, bang zijn om ook
overvallen te worden of denken dat iemand anders de man wel zal helpen)’
(Handleiding Leeskalender, G2V1 week 14-21, p. 33).
In dit verhaal komen zowel deugden als een moreel dilemma aan bod en de vragen
zijn duidelijk gericht op het stimuleren van de vorming van een eigen oordeel, maar
ook van inleving. Tijdens een pilotstudie voor dit onderzoek werkten enkele
leerkrachten ook met dit verhaal en rapporteerden dat het verhaal, tot verbazing van
die leerkrachten, kinderen erg aansprak. In het gesprek over het verhaal redeneerden
de leerlingen vanuit hun eigen ervaringen met het helpen van anderen. Nog meer
dan verhalen waarin deugden centraal staan, moedigen verhalen met morele dilemma's
kinderen aan om actief keuzes te maken vanuit hun eigen kennis en ervaring. Zoals
ze in het hoofdstuk ‘Kinderen van Abraham: Moraal en religie in multicultureel
perspectief’ in Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school schrijft: ‘In het
algemeen worden kinderen door dilemma's aangezet tot zelfstandig oordelen, en kun
je kinderen door hun bewust dilemma's voor te leggen in die richting stimuleren’
(Ghonem-Woets & Mooren, 2012, p. 207). In het onderzoek gebruikte ze hiervoor
onder meer de verhalen over Kikker van Max Velthuijs, waarover ze ook schrijft in
Verborgen talenten.
Haar opvatting over de maatschappelijke functie van verhalen in de morele vorming
van kinderen raakt binnen het onderzoek naar culturele geletterdheid ook aan de
informatieve en filosofische functie: overdracht van kennis is een voorwaarde voor
het maken van eigen afwegingen. Daar komt bij dat Woets de overdracht van
inhoudelijke kennis, zeker in het geval van literatuur, niet los ziet van de vorm waarin
die kennis wordt (over)gedragen (de esthetische functie). Doel van de genres en
verhalen die ze selecteerde was om kinderen mogelijkheden te bieden om ‘stapsgewijs
kennis op te doen van de verschillende vormen én betekenissen, van hoe we ons
uiten, hoe we samenleven en om inzicht op te doen in wat onder onze cultuur in
brede zin en onze culturele uitingen ligt’ (Woets, ongepubliceerd).3

3

Dit citaat is afkomstig uit een versie van het eerste hoofdstuk uit het proefschrift waar Karen
Woets sinds 2011 aan werkte (niet gepubliceerd).
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Wat dat betreft kunnen we bijna alle mogelijke functies terugvinden in haar opvatting
en benadering, ook de psychologische functies. Ze ziet zaken als herkenning en
inleving, kennis en inzicht als voorwaarden om de maatschappelijke functies van
verhalen effectief te kunnen realiseren. Gezien het feit dat dit onderzoek zich expliciet
richtte op het basisonderwijs stelt ze de morele, en literaire, vorming voorop in de
bijdrage van verhalen met deugden en dilemma's aan de culturele geletterdheid van
kinderen.

Verhalen als spiegels en vensters
Aan het begin van dit artikel citeer ik Rudine Sims Bishop uit haar artikel ‘Mirrors,
windows, and sliding glass doors’ (1990a). Het idee van het boek als spiegel impliceert
dat lezers iets van zichzelf herkennen in de tekst; dat het boek stukjes van hun
identiteit, cultuur of ervaringen reflecteert. Lezers die iets van zichzelf terugvinden
in een boek, kunnen zich daardoor gevalideerd voelen, als onderdeel van een groter
geheel. Lezers die geen reflecties van zichzelf tegenkomen in boeken, of alleen
vertekende, negatieve weerspiegelingen, kunnen daaruit opmaken dat ze binnen de
maatschappij waarin ze opgroeien niet gewaardeerd, of minder gewaardeerd, worden
(1990b, p. 557). Kinderen die alleen maar reflecties van zichzelf zien, kunnen volgens
Bishop overigens opgroeien met een overdreven idee van hun belangrijkheid en
waarde in de wereld - een gevaarlijk etnocentrisme (1990a, p. x). Om dit te
voorkomen, en om alle kinderen hun plaats in een pluriforme wereld te laten
ontdekken, moeten boeken ook fungeren als vensters die lezers over de grenzen van
hun eigen levens en ervaringen heen laten kijken naar andere werelden (zowel
fantastische als realistische) en andere levens. Die vensters fungeren als glazen
schuifdeuren waar kinderen in hun verbeelding doorheen kunnen stappen om deel
te worden van de wereld in het boek (1990a, p. ix).
Karen Woets plaatst jeugdliteratuur in veel van haar werk binnen een multiculturele
of multireligieuze context. In het onderzoek naar culturele geletterdheid ziet ze
diversiteit als een gegeven waar kinderen al vroeg mee te maken krijgen:
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De verhalen waarmee het kind opgroeit, vormen het referentiekader
waarmee het de wereld instapt. Dan ontdekt een kind dat zijn of haar
referentiekader, met verhalen, gewoontes, rituelen et cetera, kan verschillen
met de referentiekaders van anderen. (Woets, ongepubliceerd)
In dit onderzoek ging het Woets om representatie van verschillende culturele of
religieuze tradities in het corpus teksten dat ze selecteerde. Enerzijds om alle kinderen,
als individuen, de mogelijkheid te bieden stukjes van hun identiteit, cultuur of
ervaringen gereflecteerd te zien in het aanbod; anderzijds om alle kinderen, als leden
van de maatschappij, ook vensters te bieden op werelden voorbij hun eigen
referentiekaders. Ze volgt hierin de opvatting van Wilna Meijer (1996) over culturele
geletterdheid:
Om kinderen op de pluriforme samenleving voor te bereiden, is
bijvoorbeeld - naast een gedeelde taal - ook kennis nodig van de
verschillende culturen die de collage van onze samenleving uitmaken. Dan
dient de pluriformiteit in zekere zin in het leerplan van algemene vorming
gerepresenteerd te worden. Wel gaat het nog steeds om gedeelde kennis
die allen, ongeacht hun culturele achtergrond, moeten verwerven, maar
het is kennis van culturele verscheidenheid. (Meijer, 1996, pp. 25-26)
In het onderzoek van Woets, zoals in het project als geheel, geldt als uitgangspunt
dat jeugdliteratuur alleen dan effectief kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
ontluikende culturele geletterdheid van kinderen, als het in zekere mate aansluit op
hun bestaande culturele referentiekaders (Kohl, 1995; Rosenblatt, 1982). Met andere
woorden, om kinderen via jeugdliteratuur toegang te bieden tot een grotere wereld,
moeten ze iets van zichzelf, hun identiteit en ervaringen, herkennen in verhalen.
Binnen dit project betekende dat aansluiting zoeken op de culturele referentiekaders
van kinderen met een diversiteit aan culturele achtergronden en al die kinderen gelijke
kansen bieden om hun culturele referentiekaders verder te verdiepen en verbreden.
Voor de selectie van teksten werd in het project als geheel daarom gekozen voor
gedeelde symbolische uitingsvormen (transculturele genres en tekstkenmerken) en
gedeelde betekeniscategorieën (de waarden die in die
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symbolische vormen tot uiting worden gebracht) van kinderen met verschillende
culturele achtergronden:
Dit zou erin moeten resulteren dat alle kinderen, ongeacht hun thuiscultuur,
de mogelijkheid hebben om betekenisvol te participeren in activiteiten die
gericht zijn op de verwerving van culturele geletterdheid, waardoor ze
vanuit de kennis en vaardigheden die ze al hebben, deze vaardigheden en
kennis via de interactie met de teksten en met elkaar ook kunnen uitbreiden.
(Woets, ongepubliceerd)
In haar eigen onderzoek vertaalde Woets dit uitgangspunt in een selectie van verhalen
uit (bewerkingen van) zowel Bijbel als Koran, aangevuld met verhalen waarin deugden
centraal staan die, zoals ze het in Verborgen talenten verwoordt, ‘mensen - joden,
christenen, moslims - gemeenschappelijk nastreven’ (Ghonem-Woets & Mooren,
2012, p. 208).
Na afloop van het onderzoek op de scholen hielden we evaluatiegesprekken met
de leerkrachten over hun ervaringen met de geselecteerde teksten in de klas.
Verschillende leerkrachten van groep 44 noemden in die gesprekken zowel de
diversiteit in de aangeboden genres als de culturele diversiteit als zeer positief punt.
Een van de leerkrachten vertelde dat ze ‘moslimverhalen’ anders niet zo snel zou
doen,maar dat ze toch heel leuk bleken en veel gespreksstof opleverden in haar groep.
De islamitische kinderen in de klas waren volgens haar duidelijk blij om hun geloof
in verhalen te herkennen. Zo konden ze bijvoorbeeld vertellen over de feesten die
ze vieren (evaluatie 2 Piramide, 24 juni 2014). Een leerkracht op een andere school
merkte iets soortgelijks op. Verhalen die aansloten bij de (culturele) achtergrond van
sommige kinderen in de klas gaven aanleiding tot het vergelijken van gewoontes.
Kinderen vertelden elkaar dan hoe het er bij hen thuis aan toe gaat en constateerden
dat er verschillen zijn (evaluatie 2 Vlashof, 16 juni 2014).Ook op een derde school
heeft de leerkracht dit als heel positief ervaren: ze heeft gemerkt dat teksten die
aansluiten bijbij de cultuur van

4

Leerkrachten van groep 2 waren veel meer gericht op de bijdrage van teksten aan de
taalontwikkeling van kinderen en rapporteerden over het geheel genomen minder over
diversiteit als onderwerp van gesprek. Ook zijn niet alle leerkrachten vanzelfsprekend even
blij met de aandacht voor religieuze diversiteit, zoals bleek uit de reactie van één leerkracht
van een katholieke basisschool.
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sommige kinderen in de klas aanleideiding gaven tot wederzijdse interesse in elkaars
achtergrond, gewoonten van thuis, et cetera. Dat vond ze heel mooi (evaluatie 2 St
Jozef, 17 juni 2014). Een vierde leerkracht maakt eveneens speciale vermelding van
de aandacht voor verschillende culturen/religies: verhalen uit de islamitische traditie
spraken enorm aan bij de islamitische kinderen in haar groep en alle kinderen vonden
het interessant om daar verhalen over te horen (evaluatie 2 Markus, 18 juni 2014).
Het uitgangspunt van Woets was dat teksten alleen dan als vensters kunnen
fungeren als kinderen er, als het licht precies goed valt, ook iets van hun eigen
culturele referentiekaders in weerspiegeld zien. Wat de uitspraken van de leerkrachten
illustreren is dat met name leerlingen die niet gewend zijn om iets van hun (religieuze)
identiteit weerspiegeld te zien in verhalen op school, zeer enthousiast reageren
wanneer dit wel gebeurt. Dit motiveert deze leerlingen om over hun thuiscultuur,
gebruiken en feesten te vertellen. In die uitwisseling van kennis en ervaring tussen
leerlingen, vormen zij zelf in zekere zin ‘vensters’ die andere leerlingen voorbij de
grenzen van hun eigen wereld laat kijken.

Tot slot
In deze bijdrage heb ik Karen Woets opvatting over de socialisatiefunctie van
jeugdliteratuur, specifiek in haar laatste onderzoek naar de bijdragen van verhalen
met ‘deugden en dilemma's’ aan de culturele geletterdheid van kinderen in groep 2
en groep 4, vanuit verschillende invalshoeken in beeld gebracht. Woets kijkt soms
naar ‘het kind’ met een biologische, dan weer met een culturele blik. Ze gaat er in
elk geval vanuit dat de ontwikkeling van kinderen - wat ze moeten worden - steeds
uitgaat van hun cognitieve en culturele competenties - wat ze zijn - Ze kijkt in haar
onderzoek vooral naar de moreel-, en literair vormende functie van jeugdliteratuur,
die in haar opvatting gericht moet zijn op het stimuleren van de vorming van een
eigen oordeel, maar ook van kennis en inleving bij kinderen.
Ze plaatst deze opvatting van de socialisatiefunctie van jeugdliteratuur in de context
van een maatschappij waarin culturele diversiteit een gegeven is. De verhalen die ze
selecteerde, moesten alle kinderen, als individuen, de mogelijkheid bieden stukjes
van hun identiteit, cultuur of ervaringen gereflec-
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teerd te zien in het aanbod; anderzijds moesten ze alle kinderen, als leden van de
maatschappij, ook vensters bieden op werelden voorbij hun eigen referentiekaders.
Verhalen als spiegels én als vensters, dus. Rudine Sims Bishop (1990a, p. ix) stelt
dat vensters ook als glazen schuifdeuren fungeren waar kinderen in hun verbeelding
doorheen kunnen stappen om deel te worden van de wereld in het boek. Daarmee
bieden verhalen kinderen een veilige omgeving waarin ze hun eigen plek in onze
multiculturele wereld kunnen verkennen; het is soms de enige plek waar lezers
mensen kunnen ontmoeten die anders zijn dan zijzelf, die andere wereldbeelden
bieden (Bishop, 1990a). Wat het onderzoek van Karen Woets laat zien, is dat - met
het juiste aanbod van verhalen - kinderen die glazen schuifdeuren voor elkaar kunnen
openzetten.
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Herinneringen aan Karen Woets
Piet Mooren
Met geen student heb ik zo lang samengewerkt als met Karen. Dat begon met een
werkstuk over prentenboeken bij de schoolvakken van het basisonderwijs. Karen
koos voor prentenboeken bij het vak muziek.
Haar eerste keus na het voortgezet onderwijs was dan ook het Conservatorium en
pas later werd dat de Letterenfaculteit in Tilburg. Zoals ze een prachtige
prentenboekenstudie combineerde met muziek, zo combineerde ze op de middelbare
school de poëzie als meest muzikale tak in de literatuur met een magnifiek werkstuk
over de poëzie van Gerrit Komrij.
Ik vroeg me af wat ze zou gaan kiezen: het paadje van de literatuur voor volwassenen
of dat van de jeugdliteratuur?
Al gauw hoorde ik dat ze heel haar jeugd lang heel veel kinderboeken en als
protestants kind ook de katholieke Arendsoog en Puk en Muk-serie had verslonden.
Er bestond dus een kleine kans dat ze daarmee verder zou willen gaan.
Toen ze mee ging werken aan een werkboek bij de serie Om de Hoek van het
Schrijverskollektief, deed ze dat met heel veel inzet. En Karen schreef vervolgens
met dat prachtige materiaal haar doctoraalscriptie waar ze een cum laude voor
verdiende die ze onterecht niet kreeg. In die scriptie blijkt hoezeer Karen van humor
houdt, niet de gemene humor, maar de rijke en geestige empathie waarmee de
allochtone leerling als grappenmaker en tegelijk als trooster uit de bus kwam. Een
voorbeeld:1

1

Ontleend aan: Het Schrijverskollektief, Om de hoek en verder (Deel 1), 1983, Bekadidact,
pp. 14-16.
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Achmed staat bij de zandbak. Hij kijkt naar Noor. Hij kijkt heel lang naar
haar. Dan zegt hij: je dampt. Noor kijkt naar beneden. Er komen wolkjes
van haar af. Dat komt door de hete plas in het koude zand.
Achmed lacht: je hebt in je broek geplast. Noor staat op. In haar jurk zit
een grote natte plek. Haar benen zijn nat. Er kleeft zand aan. Ze begint te
huilen. Ze trapt tegen de toren. Nu is de toren stuk. Ze loopt de zandbak
uit.
Achmed loopt met Noor mee. Huil maar niet, Noor, zegt hij. Achmed heeft
ook wel eens in zijn broek geplast. Ik breng je naar huis, zegt hij.
De plas is koud geworden. Jammer dat je niet meer dampt, zegt Achmed.
Noor huilt niet meer.
Ze pakt Achmeds hand. ‘Ik dampte heel mooi, hè Achmed,’ zegt ze. ‘Ja
hoor,’ zegt Achmed, ‘je dampte heel mooi.’
Dan lopen ze samen naar huis.
Empathische humor als troost ging bij haar gepaard met een voor haar vanzelfsprekend
verbod op het pesten van kinderen en het leedvermaak dat daarbij vaak ontstaat. Zij
wist dat er ook humor bestaat die pijn doet en zij hield van Achmed omdat hij het
omkeerde. Of in haar woorden: ‘In plaats van echt uitgelachen te worden, wordt
Noor door Achmed getroost.’
In die geest engageerde zij zich ook met de islamitische cultuur in tijdschriften en
schreef ze samen met Francien van Overbeeke-Rippen en Ruth Rozeboom het kloeke
boek Woord zoekt Woord: Joden, Christenen en Moslims in gesprekken over teksten
en tradities (Ankh-Hermes, 2010).
Intussen had ze in haar doctoraalscriptie aangetoond dat jonge, zwakke lezers
figuurlijke taal als ‘heel mooi dampen’ veel eerder kunnen begrijpen dan sommige
prominente wetenschappers voor mogelijk hielden. Althans wanneer figuurlijke taal
kinderen in het hart weet te raken. En intussen studeerde Karen hoogzwanger af en
verraste ze ons de volgende dag met de geboorte van Tasniem.
Een tweede project waarin ik nauw met Karen heb samengewerkt bestaat uit boeken
over Oorlog onderweg. Een over Tilburg in de Tweede Wereldoorlog, een over
Brabant in de Tweede Wereldoorlog, met een handleiding en een evaluatie van die
boeken (Provincie Noord-Brabant, 1995) waar nog een
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extra subsidie voor was verworven. Bij dat laatste was Karen de eerste auteur, en
terecht: zij had er verreweg het meeste aan gedaan.
Karen zorgde ervoor dat de tekst veel meer was dan een verslag van wat de kinderen
van kinderboeken hadden opgestoken over de Tweede Wereldoorlog. Zij had ook
aandacht voor de morele ontwikkeling van kinderen en liet met de gedichten die ze
schreven ook hun gevoelens zien over die oorlog zoals bijvoorbeeld in dit gedicht
van Koen Brörmann:

Komt hij terug?
Daar gaat hij dan
Het staat al bijna vast
Hij komt niet meer terug
Waarom gaat hij weg
Hij had het hier toch niet zo slecht
Daar gaat hij dan
Strijden voor het vaderland
Hij wou de mensen bevrijden
Hij komt niet meer terug
Zijn gezin laat hij in de steek
De kinderen moederziel alleen
Daar gaat hij dan
Als ze hem vinden...
Ik moet er niet aan denken
Hij komt niet meer terug
Ik zal hem missen
In ieders harten leeft hij voort
Daar gaat hij dan
Hij komt niet meer terug

Bij dat laatste couplet denken we allemaal niet aan de man maar aan de vrouw Karen
die we erg zullen missen.
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Een derde project bestond uit haar dissertatie die ze in 2005 verdedigde.
Karen kon moeilijk nee zeggen, ze hield ook zoveel van diverse kinderboeken.
Bijvoorbeeld als ze voor een artikel gevraagd werd.
Ze nam daardoor soms veel hooi op haar vork met als uitzonderlijk gevolg dat de
handelseditie Boeken voor de katholieke jeugd: Verzuiling en ontzuiling in de
geschiedenis van Zwijsen en Malmberg (Walburg Pers) pas vijf jaar later verscheen.
Maar ook al moest er lang gewacht worden, er kwam toen wel een erudiet, mooi
geschreven en uitgebalanceerd boek ter tafel in het perspectief van het lees-,
geschiedenis- en aardrijkskunde-onderwijs.
Bovendien gaf ze een verrassend en nog onbekend beeld van de nauwe banden
die de Arendsoog- en Puk en Muk-series hebben met het werk van Karl May en
Wilhelm Busch. Daarover schreef ze ook in twee artikelen in een Duits Lexicon.
Karen werkte mee aan tal van symposia als organisator en redacteur, spreker en
auteur. Ons laatste symposium had de titel Helden, idolen en iconen in de
jeugdliteratuur (Tilburg University, 2013).
In dat perspectief interviewde ze ook nog eens illustratoren als Annemarie van
Haeringen en had ze oog en oor voor haar humoristische weergave van de Bijbel in
bijvoorbeeld deze zin: ‘Zo laat ik de kleine Jozef een speelgoedkarretje voorttrekken
in de vorm van een kameeltje.’
Deze geestige fijngevoeligheid viel zeer in de smaak bij de Tilburgse
kinderboekwinkel De Zevensprong. Dat bleek toen ze Sylvia Weve niet kon
interviewen omdat ze eerst haar tweede proefschrift af wilde krijgen. Als haar
plaatsvervanger zag ik toen hoe hoog winkelier en neerlandica Anja Snater haar had
zitten blijkens een mail aan Sylvia: ‘Karen neemt altijd de kinderboekeninterviews
voor haar rekening voor ons, zij doet dat erg goed. Ze verdiept zich heel goed in het
werk, ze is zelf bescheiden aanwezig en als er kinderen zijn, betrekt ze die in haar
vragen.’
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Ten slotte, het laatste woord aan Karen uit haar bespreking van het thema van de
Kinderboekenweek Opa's en Om's. Prachtig typeert ze het boek Een opa om nooit
te vergeten van Bette Westera. Ik citeer:2
Het verbond dat kinderen kunnen hebben met hun grootouders spreekt in
het prentenboek Een opa om nooit te vergeten uit de herinneringen die
Joost en zijn moeder aan hem ophalen, net voordat opa begraven wordt.
Opa speelde kiekeboe, cowboy en piraatje, en als Joost bij hem ging
logeren, herinnerde de knoop in zijn grote, rode zakdoek hem eraan dat
hij muisjes, koekjes, friet, komkommer en aardbeienijs moest kopen.
Achter die zakdoek speelde opa kiekeboe, en van die zakdoek maakte hij
een zeil, maar ook een lapje voor de kapotte knie van Joost. En Joost legt
er een knoop in aan het eind van het verhaal met de woorden: ‘Opa was
een opa om nooit te vergeten!’ Om te lezen en te bekijken met kinderen
vanaf 5 jaar. Dit prentenboek kreeg een Vlag en Wimpel van de Griffeljury
en een Pluim van de maand.

2

Karen Woets, Demo, ‘Oma's en opa's om nooit te vergeten’. Coutinho, Verborgen talenten:
Jeugdliteratuur op school, 2016.
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Schiereilanden
Over Lampje van Annet Schaap
Jeroen Dera
Lampje, het inmiddels gelauwerde debuut van Annet Schaap (dat wil zeggen: als
schrijver, want in het verleden voorzag ze tal van jeugdromans van illustraties),
begint met een even rake als betekenisvolle zin: ‘Een eiland dat nog een beetje vastzit
aan het vasteland, als een losse tand aan een draadje, heet een schiereiland’ (p. 8).
Het is niet voor niets dat Schaaps personages op zo'n schiereiland leven: protagonist
Lampje en haar vader Augustus, vuurtorenwachter van beroep, zijn weliswaar
onderdeel van de gemeenschap, maar ze vallen er ook goeddeels buiten - alsof ze
losse tanden zijn waarvan het draadje elk moment kan doorknappen. Lampje is
immers een meisje dat niet naar school gaat (ze is er slechts twee weken geweest,
waardoor ze alleen de letter E kent) en Augustus is na de dood van zijn vrouw aan
de drank geraakt, met als gevolg dat hij nog nauwelijks onder de mensen komt.

Met het schiereiland zet Schaap haar eerste kinderboek dus in op een hoog metaforisch
niveau. Dat het beeld zo mooi verbonden kan worden aan de plaats van de personages
in de gemeenschap, is veelzeggend voor de thematiek van Lampje. Voor mij is dit
een jeugdboek dat in essentie gaat over fundamentele maatschappelijke vragen: hoe
gaan we om met verschoppelingen in onze maatschappij, met outcasts, met datgene
wat niet past in de kaders van wat we normaal vinden?
Om die kwesties te onderzoeken, kiest Schaap voor een sprookjesachtige plot die
zich vermoedelijk afspeelt in de beginjaren van de moderniteit - er wordt betaald
met kwartjes en een fotograaf was nog een curiosum, ‘met zo'n machine bij zich,
onder zo'n doek’(p. 264). De centrale figuur is
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Lampje, eigenlijk Emilia geheten (naar haar moeder), die uitgerekend als er een
zware storm overtrekt geen lucifers heeft gehaald om de vuurtoren mee aan te steken.
Zelf wijt ze het aan die eeuwige vergeetachtigheid, al zou je misschien eerder moeten
zeggen dat dit meisje aan het verlies van haar moeder niet alleen rouw heeft
overgehouden, maar ook een zorgtaak tegenover haar alcoholistische vader die
simpelweg te veel gevraagd is. Hoe dan ook: er zijn geen lucifers voorhanden,
waardoor de vuurtoren gedoofd blijft wanneer hij het hardst nodig is. Het gevolg is
dat er een schip vergaat, wat er weer toe leidt dat Augustus definitief op het
schiereiland wordt opgesloten en Lampje uit huis wordt geplaatst.
Ze komt, op initiatief van haar vroegere juf Amalia, terecht in het zogenaamde
Zwarte Huis. Die residentie is van de zeevaarder Admiraal, die er maar enkele dagen
per jaar is, en wordt permanent bewoond door zijn personeel: de bazige Martha en
haar verstandelijk beperkte zoon Lennie, de zwijgzame Nick en - volgens de verhalen
in de volksmond - een heus monster. In de praktijk luistert dat ‘monster’ naar de
naam Edward (maar Lampje noemt hem al gauw ‘Vis’) en is hij half meerman, half
mens. De Admiraal, die het kort aanlegde met een zeemeermin en als Edwards vader
aangeduid wordt, wil zijn zoon voor de buitenwereld verborgen houden en heeft hem
daarom opgesloten in de zolderkamer, waar hij wanhopig probeert om op zijn staart
(nee: ‘vergroeiing’) te leren lopen. Uiteraard ontstaat er een sterke band tussen Lampje
en Edward: hij leert haar lezen, terwijl zij hem doet inzien dat de wens om te leren
lopen tegen zijn bijzondere natuur ingaat. Onder elkaars stimulerende invloed maken
beide personages dus een belangrijke ontwikkeling door.
Dat verhaalniveau is, mede door Schaaps gave om een ragfijne psychologie te
tekenen, al meeslepend genoeg. De kracht van Lampje schuilt echter evengoed op
een hoger niveau van abstractie. Schaap is geen auteur die al haar kaarten expliciet
op tafel legt. Zo lezen we dat er altijd veel in Lampjes hoofd zit: ‘liedjes, verhalen,
dingen die ze moet leren, dingen die ze wil vergeten, maar die toch steeds
terugkomen’(p. 9). Waar dat laatste precies op slaat, vertelt Schaap niet: haar lezers
zullen zelf moeten aanvullen dat dit meisje een verdrietig verleden met zich meetorst.
Ook het drankprobleem van de vader blijft aanvankelijk relatief impliciet: het blijkt
uit suggestieve
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zinnetjes als ‘Ze probeert of ze zijn adem kan ruiken zonder dat het opvalt’ (p. 24).
Wie Lampje leest, moet zelf het licht aanknippen.

De macht van de verbeelding
Geen wonder, dus, dat Schaap in haar debuut voortdurend wijst op de macht van de
verbeelding en - in het verlengde daarvan - het belang van verhalen. Zelfs tussen de
zeerovers - ook die komen in Lampje voor - zit Lampje altijd naar verhalen te
luisteren, uiteraard ‘met open mond’ (p. 112). Hoewel de hoofdpersoon, evenals haar
vader, aanvankelijk niet kan lezen of schrijven, zitten er altijd vertellingen in haar
hoofd. Ook voert ze in haar verbeelding tal van gesprekken - met de wind, met haar
overleden moeder (wier aftakeling, betekenisvol genoeg, werd ingeluid door het
verlies van haar stem), zelfs met het Zwarte Huis. De minder sympathieke personages
in Lampje lijken dit verbeeldingsvermogen te ontberen. Als Lampje bijvoorbeeld
door het Zwarte Huis toegesproken wordt, lijkt de starre juffrouw Amalia dat niet te
horen. Klaarblijkelijk schuilt in haar geen vrije geest. Heel anders is dat voor Lennie,
die ondanks zijn verstandelijke beperkingen een creatief genie blijkt: daartoe
gestimuleerd door Lampje knipt hij met zijn schaar tal van dierensculpturen uit de
woekerende heg rond het Zwarte Huis.
Het belang van de verbeelding in Lampje is ook terug te zien in de vorm van het
boek, meer specifiek in de illustraties aan het begin van elk hoofdstuk. Als Lampje
de slaap niet kan vatten telt ze geen schaapjes, maar stelt ze zich voor hoe ze schelpen
raapt op ‘een strand in haar hoofd’ (p. 67). Bij de hoofdstuktitels staat steeds een
schelp afgebeeld, waardoor de roman zelf iets wegheeft van de roes in Lampjes
hoofd. Wat Schaaps lezers in handen hebben, manifesteert zich kortom expliciet als
een product van de verbeelding. Dat wordt nog eens onderstreept door de vele
intertekstuele verwijzingen in het verhaal, die meestal ontleend zijn aan het
sprookjesgenre. Als een Assepoester moet Lampje in het Zwarte Huis veelvuldig
schrobben en poetsen (juffrouw Amalia ziet vooral ‘haar slecht genaaide jurk en de
platgelopen schoenen’ (p. 213), terwijl de zeemeerminnen natuurlijk rechtstreeks
aan Andersens sprookje zijn ontleend. Edwards moeder kwam zelfs aan land met
benen en zonder stem, net als Andersens iconische zeemeermin. Ook dit soort
verwijzingen moeten (al dan niet jeugdige) lezers zelf
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ontdekken. Het enige wat Schaap expliciet maakt, zijn leerzame feitjes, zoals dat een
hoofdletter ook wel een kapitaal heet en een kleine letter een onderkast.

Wat de intertekstuele associaties betreft is het bijzonder de moeite waard te wijzen
op Edwards gevangenschap in uitgerekend de zolderkamer. Ik moest hierbij veelvuldig
denken aan het personage Bertha Mason uit Charlotte Brontës Jane Eyre, ‘the
madwoman in the attic’ die voor de nette Victoriaanse buitenwereld verborgen moest
blijven. Zoals Bertha Mason als ‘wilde vrouw’ die niet voldeed aan het ideaaltypische
negentiende-eeuwse vrouwbeeld in toom gehouden moest worden, zo is ook Edward
een personage dat geweld ondervindt omdat hij niet strookt met de heersende
ideologie. Het is niet alleen zijn status als ‘meerman’ die hem als ‘abnormaal’
markeert. Edward gaat ook gebukt onder gendernormen, zoals blijkt uit de ingebeelde
stem van zijn vader. ‘Is dat snot?’, hoort Edward hem zeggen als hij moet huilen,
‘Dat mag ik toch niet hopen. Mannen slikken dat weg, dat weet je toch wel’ (p. 87).
Als meerman worstelt hij ook met de conventies van het ‘monster zijn’: ‘Hij is een
monster en monsters maken bang, dwingen af: geef me water of ik, of ik zal je...’(p.
105). Natuurlijk heeft ook Edward zelf zijn vooroordelen: omdat ze niet kan lezen,
ziet hij Lampje in eerste instantie als een ‘ongeletterd boerenkinkelkind’(p. 127). In
essentie,
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echter, is hij voortdurend degene die zich abnormaal voelt: ‘Alles hoort hier gewoon.
Behalve hij’(p. 181).
Wat de maatschappij in Lampje doet met zulke afwijkingen van de sociale (pik)orde
wordt pijnlijk duidelijk op de kermis, waar een rariteitenkabinet te vinden is waarin
Edwards tante ooit de publiekstrekker was. Het is een freak show met een Siamese
tweeling, een vrouw met een baard, een dwerg, maar ook met een ‘droevig kijkende
zwarte man, die zo lang is dat zijn hoofd het tentdoek raakt’ (p. 199). Mogelijk is dit
een verwijzing naar John Coffey uit The Green Mile, maar ook een niet mis te verstane
referentie aan de imperialistische neiging om zwarte mensen als ‘Ander’ te markeren.
Met het verhaalelement van de kermisattractie zet Schaap kortom thema's als
uitsluiting en racisme op de kaart - en ook seksisme, trouwens, want als Lampje geen
kwartje meer heeft om de attractie te bezoeken, stelt de uitbater voor dat ze hem met
twee kusjes betaalt.
Het is met name die focus op de omgang met het afwijkende dat Lampje zo'n
relevant boek maakt. Een kanttekening daarbij is wel dat Schaap zelf ook de nodige
stereotypen intact laat. Lampje is weliswaar een onafhankelijke vrouwelijke held,
die net als haar moeder het credo ‘Ik ben van mezelf’ (p. 321) huldigt, maar de
nevenpersonages doen hier en daar wat clichématig aan. Martha is wel érg verbonden
met het runnen van het huishouden, en juffrouw Amalia komt gevaarlijk dichtbij de
karikaturale schooljuf die de verbeelding beperkt en niet in de bloei van een kind
gelooft - ‘een dubbeltje moet niet proberen een kwartje te worden’ (p. 148).
Problematisch zijn ook de verhalen van de Admiraal, vooral dat waarin hij door
‘Bosjesmannen’ (p. 172) in zijn been geschoten wordt door een gifpijltje. Dat zijn
been niet afgezet hoefde te worden, is voor Edward (die in Lampje nog wel wordt
neergezet als een intellectuele lezende jongen) de ultieme triomftocht van zijn vader
over de ‘lafaards’(p. 172) die dat pijltje afschoten. Hoe onsympathiek de Admiraal
uiteindelijk ook wordt getekend, het stereotiepe beeld van de savage wild ontsiert
een kinderboek dat nu juist voorbij de kaders van het abnormale en afwijkende wil
denken.
Dat neemt niet weg dat Schaap met Lampje een bijzonder fraai boek heeft
afgeleverd, dat alle ruimte biedt voor een vervolg. Of Edward, die uiteindelijk uit
het Zwarte Huis ontsnapt, herenigd wordt met zijn moeder, blijft namelijk in het
ongewisse. Mij lijkt het alvast interessant om over zijn lot-
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gevallen in de zee te lezen, al is het maar omdat de zoektocht naar zijn moeder ook
tot verbijsterende inzichten over zijn vader zou kunnen leiden. Wellicht zoek ik het
te ver, maar ik heb de stellige indruk dat Lampje de mogelijkheid openlaat dat de
Admiraal helemaal niet Edwards vader is. In het Zwarte Huis werd Edward lange
tijd intensief verzorgd en onderwezen door de oude Jozef, die uiteindelijk in zijn
bijzijn overlijdt. Martha zegt Edward op een gegeven moment dat Jozef ‘altijd boven’
was, ‘eerst altijd bij haar en toen bij dat... Bij jou’ (p. 265). Wat dreef die oude man
eigenlijk om zo betrokken te zijn bij het wel en wee van een wezen dat door ieder
ander als monster werd beschouwd? Zou het niet mogelijk zijn dat niet de Admiraal,
maar de latere pleegvader die ‘altijd’ bij Edwards moeder was, zijn daadwerkelijke
vader is?
De kracht van Lampje is natuurlijk dat Schaap het allemaal in het midden laat. Zo
is ook deze roman een soort schiereiland: stevig verbonden met het herkenbare en
plotgedreven vasteland van de literaire kinderboeken, maar losgezongen genoeg om
als eigenzinnige tekst met losse eindjes het ruime sop te kiezen.
Lampje. Annet Schaap. Uitg. Querido Kinderboeken, 2017.
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‘Onthouden voor de volgende keer: nooit een puberfluisteraar
uitdagen’
Over Er is geen vorm waarin ik pas van Erna Sassen
Judith de Lang
De cadans van een auto die rijdt door de nacht, met de tonen van Canto Ostinato in
je oren, terwijl je naast de hunk zit van je school, die niet alleen lesgeeft, maar ook
rondtoert als cabaretier door het hele land. En hij heeft jou uitgekozen om hem te
helpen bij de toneelvoorstelling voor de onderbouw - voor Tessel is het een droom
waar ze graag in wil blijven geloven.
De nieuwste roman van Erna Sassen (1961, Beverwijk) heeft opnieuw een
getroebleerde jongvolwassene als hoofdpersoon. We maken kennis met Tessel aan
het einde van de vijfde klas van het gymnasium. Ruim vijf weken neemt ze ons mee
in haar dagboekaantekeningen, flashbacks, songteksten en hier en daar een mailbericht
of een brief. De vijf weken corresponderen met de vijf delen waarin het boek is
opgedeeld. Ieder deel begint met een datum en een takenlijstje. Het eerste deel bevat
de meeste hoofdstukken, negentien. De hoofdstukken zijn gewoonlijk kort, zo'n drie
tot zes pagina's, waarbij het lettertype en de -grootte regelmatig wisselen om emoties
uit te drukken of nadruk te geven, om haar eigen reflectie op het voorgaande te
markeren, om een songtekst of Wikipediatekst te onderscheiden van de rest, om een
mailtekst aan te duiden of een brief. Wanneer je als lezer het boek openslaat, lijkt
het een allegaartje van korte alinea's, veel uitroeptekens, zinnen die slechts uit een
woord bestaan en veel wit. Het is pas bij het lezen dat de samenhang van deze
gelaagde roman zich verraadt.

Het boek is ondanks die indeling in vijf weken niet chronologisch opgebouwd en
bevat veel flashbacks naar de periode vanaf het begin van het
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vierde schooljaar tot half mei in de vijfde. Het verhaal is in drie tijdvakken in te
delen: de periode van het vierde schooljaar, waarin Tessel onbezorgd en steeds
verliefder omging met P, een nieuwe docent die het schooltoneel regisseert en Tessel
daarbij heeft uitgekozen als regieassistent. In de praktijk bleek al snel dat haar
takenpakket veel meer bestreek dan alleen het toneel. Ze voelt zich op haar gemak
bij P en haar uitdijende takenpakket ziet ze niet als een opgave, integendeel. Ze vindt
het niet bezwaarlijk dat P met haar hand in hand loopt langs het strand, dat hij met
haar zoent bij het afscheid's nachts en dat ze met hem meer tijd spendeert dan met
wie dan ook. Het contact met haar eigen vriendinnen en vrienden verwatert en die
zien wat ook de moeder van Tessel constateert: Tessel raakt tot over haar oren verliefd
op P. Er komt een onverwacht einde aan hun omgang wanneer Tessel eind juni op
kraamvisite gaat na de geboorte van P's zoontje. Hij wijst haar op bruuske wijze de
deur.
De tweede periode loopt vanaf de afwijzing tot aan half mei het jaar erop, daar
waar we als lezer het verhaal instappen. Bij Tessel vindt er kortsluiting plaats in haar
hoofd wanneer P weigert haar te ontvangen en zelfs uitscheldt. Alle dingen die haar
herinneren aan P bant ze uit haar leven: ze luistert niet meer naar de muziek van
Alt-J, speelt nooit meer de Canto en gaat van pianoles af, terwijl muziek net zo
noodzakelijk voor haar is als ademhalen. Ook stelt ze in het nieuwe schooljaar alles
in het werk om een ontmoeting met P te vermijden. Maar P uit haar hoofd krijgen
vergt meer dan dat. Het is tijdens de zomer dat ze Evelien leert kennen, een volwassen
vrouw met een zieke dochter van Tessels leeftijd. Tessel kent het meisje niet. Als
haar een paar maanden later ter ore komt dat ze is overleden, besluit ze een
condoleancebriefje te sturen. Vanaf dat moment zoekt ze Evelien regelmatig op,
hoewel ze zich vanaf het begin afvraagt waarom. Ze vindt het prettig om in gezelschap
te zijn van Evelien, die niet doet aan ‘oninteressant gezwamkous’. Tessel besluit
Evelien dan ook de vraag voor te leggen wat haar ertoe drijft om Eveliens gezelschap
op te zoeken. Die zegt dat Tessel haar dode dochter misschien nodig heeft om haar
eigen verdriet te kunnen voelen, een opmerking waar Tessel van schrikt. Op school
gaat het veel minder goed dan de vorige jaren. Haar geheugen laat haar in de steek
en concentreren lukt niet. Haar mentor krijgt de indruk dat ze een burn-out heeft door
haar perfectionisme. Ze mag zonder afmelding wegblijven uit de les en afzien van
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toetsen. Met Evelien heeft ze een flinke aanvaring over deze uitzonderingspositie op
school. Ze gebruikt Evelien ook als klankbord wanneer het gaat om een
onderwerpkeuze voor haar profielwerkstuk. Evelien zegt onomwonden dat Tessel
verder moet in de muziek: ‘Tess, niet lullen, liedjes schrijven en muziek maken is
voor jou een noodzaak’ (p. 100).
De laatste periode loopt van half mei tot half juni in de vijfde klas, waarin ze erin
slaagt de gebeurtenissen te verwoorden en het heft in eigen hand te nemen. In deze
tijd oogst Tessel wat ze in de tweede periode heeft gezaaid: ze is dankzij de
gesprekken met Evelien in staat zonder schaamte naar haar relatie met P te kijken
en bereikt het inzicht dat P een dubieuze rol heeft gespeeld. Ze is in staat een eigen
positie in te nemen in deze affaire en wordt voor het eerst boos op hem, in gedachten.
Ook valt in deze tijd de beslissing over haar profielwerkstuk: samen met haar goede
vriend Kevin maakt ze een muziekalbum. Een derde belangrijke ontwikkeling in
deze periode is dat ze besluit weer gewoon naar school te gaan. Tot slot besluit ze
in deze periode om wraak te nemen op P. Het plan loopt anders dan de bedoeling
was, maar deze confrontatie zorgt ervoor dat ze het verlies van P aanvaardt. Evelien
bespeurt het direct wanneer ze elkaar spreken na deze wraakactie. ‘“Je klinkt zoals
ik,” zei Evelien. “Verlaten”’(p. 203).

Schaamte en rouw
Natuurlijk zijn er genoeg verhalen verteld over een uitzichtloze verhouding tussen
een docent en een leerling. Het bijzondere aan het verhaal van Sassen is dat zij
nauwelijks aandacht heeft voor de ongelijkwaardigheid in deze relatie en dat ze vrij
veel tijd besteedt aan de periode na de afwijzing. Hoe doet Tessel dat, van totale
verdoving en verwarring naar weer meester zijn over haar leven, keuzes maken en
verder gaan? Dat verhaal wordt vooral verteld in de tweede fase van het boek, waarin
ze Evelien gebruikt als spiegel. Terwijl Evelien rouwt om de dood van haar dochter,
rouwt Tessel in stilte met haar mee, om het verlies van P. Dat niet alleen, Evelien
blijkt een vrouw te zijn die mede door haar grote verlies niet in is voor small talk.
Ze reageert heel direct en hoewel Tessel daarvan schrikt, gaat ze de confrontatie met
Eveliens scherpe tong niet uit de weg en ze leert zelfs op een constructieve manier
ruzie te maken. Je zou kunnen stellen dat Tessel zichzelf vindt in het
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contact met Evelien. Pas nadat ze het verhaal van P verteld heeft aan Evelien maakt
ze in haar dagboek een analyse van hun relatie en meet ze zich een oordeel aan over
de dubbelzinnige signalen die hij uitzond. Het is veelzeggend dat Tessel Evelien
aanduidt als de puberfluisteraar. Evelien is in staat om door te dringen tot Tessel die
beschadigd is geraakt door de verhouding met P. Tot die tijd voelde ze zich enkel
beschaamd over wat er gebeurd was, alsof het aan haar had gelegen, dat zij niet goed
genoeg was voor hem. P had dit gevoel versterkt door haar bij het brute afscheid
voor de voeten te werpen dat zij een stalker en een maniak was. Nadat ze het gebeurde
uitgebreid heeft beschreven, komt ze tot het belangrijke inzicht dat ze bij
meningsverschillen altijd snel het veld ruimt en de mening van haar opponent
overneemt. Dat ze ook P geloofde toen deze haar uitschold. Dat ze al die tijd niet
had gezien dat het P was die haar uitdaagde, niet andersom. Dat zij verliefd geworden
was, maar dat dat niet iets was om je voor te schamen. De gevoelens die Tessel
koestert voor P zijn zo heftig en tegelijk onzichtbaar voor haarzelf, dat enkel haar
diepe gevoel van schaamte over haar verlangen een indicatie is voor haar verliefdheid.
De Britse psychoanalyticus Phillips legt in De Groene Amsterdammer uit hoe
schaamte werkt als een tweesnijdend zwaard: enerzijds is het ‘een van de repressiefste,
conservatiefste emoties’ omdat je op het moment van schaamte wordt besprongen
door alles en iedereen, inclusief jezelf. ‘Wanneer je jezelf schaamt, is er in je hoofd
sprake van een karaktermoord’ (Postma, 2017). Dat is wat er gebeurt bij Tessel: door
haar schaamte is ze niet in staat zich te verbinden met haar verlangen naar P. Ze
vertelt zichzelf in eerste instantie dat dit nooit meer mag gebeuren. Tegelijkertijd
werkt schaamte ook zo dat het ons juist ertoe aanzet het beschamende nogmaals te
doen.
De schaamte geeft enerzijds het gevoel er niet bij te horen en de liefde van anderen
verspeeld te hebben vanwege de schaamtevolle gebeurtenis, anderzijds willen we
deze liefde behouden én het beschamende herhalen. Tessel zoekt de herhaling op in
haar wraakactie. Opnieuw rijdt ze met P door de nacht en ze is van plan hem te
verleiden. De bedoeling is P te filmen terwijl ze met elkaar vrijen. Ze wil hem straffen
door middel van shaming. Uiteindelijk komt de vrijpartij ervan, maar ze wist het
filmpje direct na afloop. Ze ziet ervan af om P's grensoverschrijdende gedrag
wereldkundig te maken, omdat ze zich realiseert dat de wraak bestaat uit de daad,
niet zozeer uit het filmpje dat ze ervan gemaakt
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heeft. Bovendien wil ze geen mensen erbij betrekken die er niks aan konden doen,
zoals de vriendin van P en hun zoontje. Ze is niet trots op haar wraakactie. Maar het
feit dat zij nu voor het eerst degene is die de leiding neemt en P verleidt, geeft haar
voldoening. Het is niet zozeer P's liefde die ze niet wil verspelen, maar eerder haar
eigenliefde. Door de wraakactie is ze in staat zichzelf te zien als een persoon die lief
mag hebben, mag verlangen en daarnaar handelen zonder schaamte.

Perspectief
Tessel is in staat haar plek in de wereld te creëren door te reflecteren op het gebeurde.
Dat gebeurt op een speciale manier in deze roman, wat het rommelige aanzien ervan
verklaart. Sassen wisselt namelijk voortdurend af tussen een belevend en een
vertellend ik. Het verhaal speelt in het voorjaar aan het einde van de vijfde klas, maar
steeds blikt Tessel terug op de periode daarvoor. Ze vertelt wat er gebeurde, in de
directe rede vaak, maar tegelijk geeft ze commentaar op de gebeurtenissen. Een
voorbeeld hiervan is de schuilnaam die zij bedenkt voor de docent. P staat voor
Parcival, de naam van de valse herdershond die haar moeder in haar kindertijd had
aangevallen. Deze naam kan Tessel pas geven wanneer ze zich een oordeel heeft
gevormd over de gebeurtenissen, maar voor de lezer heet P vanaf de eerste ontmoeting
zo. Dat betekent dat de lezer direct geconfronteerd wordt met P zoals Tessel hem
uiteindelijk waarneemt, zonder dat dit de groei verhult die Tessel doormaakt. Sassen
is in staat om ons op een overtuigende manier te laten meekijken in de gedachtewereld
van Tessel, die het heden beslaat, maar evengoed een terugblik is op het verleden.
Een vergelijkbare roman met eenzelfde complexiteit is Dit is alles: Het
hoofdkussenboek van Cordelia Kenn (2005, vertaling uit 2007), waarin Aidan
Chambers ook typografische vondsten inzet om het belevend en vertellend ik te
onderscheiden. Tessels groeiproces blijft vrijwel geheel intern, zonder pottenkijkers.
Dat is ook wat Sassen graag wil laten zien, blijkens haar uitlatingen in een interview
(Ackermans, 2013, z.p.). Tessels moeder uit haar zorgen wanneer ze merkt dat haar
dochter verliefd is op een docent, maar daar laat ze het bij. Haar vader is buiten beeld.
Dat geeft Tessel de vrijheid om te experimenteren en haar identiteit te (onder)zoeken.
Aan de andere kant wens je in het werkelijke
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leven een meisje als Tessel juist wel die bezorgde ouders toe, een beste vriendin die
naar een vertrouwenspersoon stapt binnen de school of een alerte docent. In Tessels
geval lijkt het erop dat zij zonder al te veel kleerscheuren uit deze onzalige verhouding
komt, maar het had minder goed kunnen aflopen. Daar komt bij dat een docent als
P op deze manier zijn gang kan blijven gaan. Wanneer je de situatie vanuit
politiek-maatschappelijk oogpunt bekijkt, is de afloop geenszins ideaal te noemen.
Immers, Tessel zal geen openheid van zaken geven zoals in het huidige #metoo-debat
gebeurt. Ook sleept ze P niet voor de rechter. Wanneer je echter de situatie vanuit
psychologisch perspectief bekijkt, schetst Sassen ons een gevaarlijke wereld waarin
kwetsbare meiden als Tessel dankzij hun intellect en vindingrijkheid in staat zijn te
overleven en daarvan op onversaagde wijze verslag te doen.
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‘Alsof ze elk moment van het papier kunnen vliegen’
Leven na de dood in De zee zien en Naar het noorden van Koos
Meinderts
Ine Muys
Ik hou van schrijven, al is het niet altijd makkelijk. En zo moet het ook
zijn: als met een kapmes door de jungle gaan, op zoek naar die ene open
plek waar de zon schijnt.
(Rottier, 2016, z.p.)
Met snedige verhalen veroverde Koos Meinderts daadwerkelijk een plek onder de
literaire zon. Hij is een gevierd schrijver van liedteksten, dichtbundels en
kinderboeken. Samen met echtgenote en illustratrice Annette Fienieg maakte hij ook
prentenboeken, waaronder De vuurtoren (2007), De man in de wolken (2010) en Bij
ons in de straat (2012). De laatste jaren oogst Meinderts succes met romans voor
oudere lezers. De jongerenroman De zee zien (2015) werd genomineerd voor de
Dioraphte Literatourprijs 2016 en bekroond met de Boekenleeuw 2016. Voor het
kinderboek Naar het noorden (2016) ontving Meinderts de Gouden Griffel 2017.
Beide romans dragen onmiskenbaar Meinderts' signatuur. Zoals in eerdere verhalen
en gedichten filosofeert de auteur over de dood (Van der Veer, 2013, pp. 2-3): ‘Zonder
de dood is het leven vrijblijvend. In die zin ontleent het leven zijn betekenis aan de
dood en moeten we blij zijn dat aan alles een einde komt’ (Rottier, 2016, z.p.). In
De zee zien vormt de tragische dood van boezemvriend Jan de motor van Kees'
levensverhaal. In Naar het noorden overleeft Jaap de Hongerwinter, in tegenstelling
tot zijn babyzusje. Zij wordt meteen na haar geboorte in een schoenendoos begraven.
Soms komt de dood als een verlossing, zoals in Meinderts' eerste jongerenboek Lang
zal ze leven (2014). In De zee zien en Naar het noorden veroorzaakt de dood een
traumatische ervaring. Kees en Jaap proberen het verlies elk op hun manier te
verwerken. Hoe representeert
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Meinderts deze thema's? Kiest hij in zijn jongerenroman De zee zien voor een andere
benadering dan in zijn kinderboek Naar het noorden?

Persoonlijk leed
Meinderts baseerde De zee zien op het noodlottige ongeluk van de veertienjarige
broer van zijn moeder. Het verhaal werd hem als kind verteld en is hem altijd
bijgebleven (Rottier, 2016, z.p.). Ook de romanversie intrigeert. De vijftienjarige
Kees acht zich verantwoordelijk voor Jans dodelijke val uit de schoorsteenpijp. Het
verlies van zijn boezemvriend veroorzaakt een abrupte overgang van kindertijd naar
nuchtere volwassenheid (Tribunella, 2010, pp. xi, xxvii): ‘Zo voelde het, alsof ik
twee levens had: een leven voor en een leven na de val’ (Meinderts, 2016, p. 131).
Bovendien is Jans dood een domper op de liefdesvreugde. Kees' relatie met Jans
tweelingzus Marijke eindigt nog voor ze goed en wel begonnen is: ‘Het was te mooi
om waar te zijn en het was dan ook niet waar. De Heilige Drie-Eenheid bestond niet
meer. (...) Jan was een herinnering en Marijke een sigarenkistje met relikwieën’ (p.
128). Eros en thanatos zijn onafscheidelijk, zo houdt Meinderts tot op het einde van
zijn initiatienovelle vol (p. 147). Het idee dat verlies een nieuwe levensfase inluidt,
drijft hij op vindingrijke wijze tot het uiterste. Op de dag van Jans begrafenis wordt
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begraven, lag mijn moeder te bevallen.
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Alsof Jan plaats moest maken voor mijn kersverse broertje (...) Eén erin, één eruit’
(p. 123).
Ook in Naar het noorden ensceneert Meinderts de dood als deel van de kringloop
van het leven. Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar van
wapengekletter is er nauwelijks spoor. In plaats van het collectieve oorlogsgeweld
belicht Meinderts het persoonlijke leed van de elfjarige Jaap en zijn familie. Zij
ondervinden de gevolgen van de Hongerwinter aan den lijve wanneer hun
‘tweeminutenzusje’ overlijdt: ‘Ze lag in het schuurtje in een schoenendoos van mijn
vader. Zwarte herenschoenen, merk Bata, maat 45. Ze kreeg geen kist. “We hebben
het hout hard nodig voor de kachel,” zei mijn vader’ (Meinderts, 2017, p. 11). Tijd
om te rouwen is er niet. Het overleven gaat gewoon door. Samen met zijn broertje
Kleine Kees en grote zus Nel moet Jaap zijn thuis verlaten om naar het noorden te
gaan om aan te sterken. Meinderts liet zich voor deze plotwending inspireren door
een historische realiteit, zo vermeldt hij in het nawoord. In 1944-45 werden naar
schatting veertig- tot vijftigduizend kinderen bij plattelandsgezinnen ondergebracht.
De Friese familie Schut ontvangt Jaap met open armen, maar het hoofdpersonage
heeft zo zijn eigen zorgen. Hij maalt om de dood van zijn babyzusje en voert
bovendien een persoonlijke oorlog met pestkop Tjeerd die hem voor ‘kale netenkop’
uitscheldt: ‘Ik wist genoeg. Het was oorlog, Tjeerd was de vijand en helaas veel
sterker dan ik’ (p. 129). Met Naar het noorden schreef Meinderts een psychologische
oorlogsroman waarin ‘de binnenwereld en groei van de hoofdpersoon belangrijker
[zijn] dan de plot en historische informatie’ (Ros, 2014, p. 307). Ook Annette Fieniegs
blauwe landschapsschilderijtjes dragen bij tot een intimistische sfeer.
Volgens Katrien Vloeberghs (2014, p. 177) is een dergelijke focus op de emotionele
impact van concrete, familiale lotgevallen een geijkte strategie om het oorlogsgeweld
een persoonlijk gezicht te geven. Tegelijkertijd is Jaaps verhaal er een ‘van alle
tijden’ (Rottier, 2016, z.p.). De bootreis, het verblijf in een pleeggezin en de
bijbehorende cultuurshock doen denken aan de actuele vluchtelingencrisis.
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Jonge observators
Meinderts maakt de persoonlijke trauma's van Kees en Jaap vanuit een verschillend
perspectief invoelbaar. De vertelsituatie is bepalend voor de manier waarop de
hoofdpersonages tegen hun trauma aankijken. In De zee zien is de verteller vaak
ouder dan de focalisator. De proloog en epiloog spelen zich in het heden van de
zeventigjarige Kees af, maar het merendeel van het verhaal bestaat uit een
uitgesponnen flashback waarin de oude Kees over zijn vijftienjarige zelf vertelt. Al
kruipt Meinderts in de huid van een onzekere tiener, hij smokkelt af en toe
commentaren van een ervaren volwassene binnen, zoals ‘Daar was en ben ik heel
goed in. In dingen in het midden laten’ (Meinderts, 2016, p. 35, mijn cursivering).
Vaker gaat het om impliciete bedenkingen, die in de gedachtegang van de jonge Kees
worden ingebed. Die tweestemmigheid maakt De zee zien tot grensoverschrijdende
literatuur voor een dubbel doelpubliek:
Jan was kwaad geworden op alles en iedereen, ook op mij. Of nee, hij was
niet kwaad, ik was kwaad. De wereld was er niet voor hem, had hij gezegd,
maar voor de anderen. Hij zei het op een manier alsof de wereld niet hem,
maar hij de wereld had buitengesloten en daarmee mij ook. (Meinderts,
2016, p. 67, mijn cursivering)
In Naar het noorden daarentegen is de elfjarige focalisator ook de verteller. Meinderts
benadert Jaaps traumatische ervaringen dienovereenkomstig vanuit een
kinderperspectief. In het sterke eerste hoofdstuk maakt hij de Hongerwinter tastbaar
aan de hand van een ‘lekkere-dingen-alfabet’ (Meinderts, 2017, p. 9) en ook een
kinderlijke nieuwsgierigheid weet hij raak te verwoorden: ‘[Lowietje] huilde veel
en plaste regelmatig in zijn broek. Om het overtollige water in zijn hoofd af te
voeren?’ (p. 11) en ‘Mijn zusje, een zondaar? Wat kon ze in die paar minuten dat ze
er was nu voor zonden hebben begaan?’ (p. 12). Geheel overtuigend heeft Jaap
bovendien weinig oog voor de grotere oorlogsrealiteit. Wanneer hij door een rovende
boer om hulp wordt gevraagd, weet hij zich geen raad: ‘“Jij gaat mij toch niet
verlinken, hè?” Ik schudde het hoofd. Verlinken, aan wie? Waar had die vent het
over?’ (p. 31). Met dit onwetende vertelperspectief slaagt Meinderts in zijn
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opzet: ‘Het boek moet vertellen wat oorlog met een kind doet,’ zo vertelt hij tijdens
een interview met Eline Rottier voor Boekwijzer (2016, z.p.).

Nood leert bidden
Waar Kees aan de vooravond van zijn zeventigste verjaardag terugblikt op beroerde
jeugdjaren, mijmert Jaap over de ingrijpende voorvallen van de afgelopen maanden.
Tijd heelt alle wonden, zo zegt men. Voor De zee zien bedacht Meinderts echter een
complexer scenario, getuige daarvan de indringende sleutelscène aan het begin van
de roman: ‘Niets gebeurd, er is niets gebeurd. (...) Ik had Jan dan wel zien vallen en
daarna zien liggen, maar zoiets onwerkelijks is pas echt gebeurd als het je wordt
aangezegd’ (Meinderts, 2016, p. 7). Opvallend is ten eerste dat Kees de val ontkent
omdat hij zijn ogen niet kan geloven. De traumatische ervaring, ofwel ‘de breuk
tussen zien en begrijpen’, manifesteert zich ‘in de vertelsituatie van de roman’, zo
stelt ook Kyra Fastenau (2014, p. 93). Daarnaast is het frappant dat de oude Kees
zich de val herinnert alsof het gisteren was. Sterker nog, hij vertelt erover in de
tegenwoordige tijd. Meinderts suggereert op die manier de zogenaamde acting-out
van zijn hoofdpersonage (Vloeberghs, 2014, p. 183). Kees wordt als het ware terug
gekatapulteerd naar het verleden. Verderop in het verhaal benadrukt Meinderts aan
de hand van echo's hoe de jonge Kees de pijnlijke gebeurtenis telkens opnieuw
beleefde: ‘en steeds weer, steeds weer zag ik Jan vallen, plof in het gras, en dan
hoorde ik Marijke snikken, zijn vader vloeken en zijn moeder hem wanhopig
aanroepen: Jan, Jan, Jantje van me’ (Meinderts, 2016, p. 127, mijn cursivering). Via
dramatische ironie brengt Meinderts het trauma ook over op de lezers. In tegenstelling
tot de personages zijn de lezers van meet af aan op de hoogte van Jans val uit de
schoorsteenpijp. Bij de geringste verwijzing naar het nakende onheil stijgt de
spanning: ‘“Wat denk je?” vroeg [Jan].
“Zou je boven in de pijp de zee kunnen zien?”’ (p. 68).
De tragedie wordt gevoed door Kees' schuldgevoel. De jongeman wijt Jans ongeluk
aan een idiote weddenschap, maar vooral aan zijn eigen beschamende zondeval. Hij
had de borsten van Jans tweelingzus Marijke, die hem doen denken aan een wit
duivenpaartje, nooit mogen aanraken. De coverafbeelding met kussende duifjes is
in dit licht gedurfder dan op het
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eerste ge zicht lijkt: ‘Almachtige God in de hemel, ik smeek u, maak van zijn val
een zweefvlucht, ik beloof u: ik zal nooit meer 's avonds in bed... en ook nooit meer
Marijkes borsten... ik smeek u, zet Jan voorzichtig naast me op de grond’ (p. 114).
Bij wijze van boetedoening neemt Kees zijn toevlucht tot het priesterleven (p. 125).
Voor hedendaagse jongeren is een katholieke connotatie misschien onwerkelijk.
Niettemin zet Meinderts godsdienst- en klassenverschillen ook in om de buitengewone
vriendschap tussen de verlegen Kees en de stoutmoedige Jan te onderstrepen: ‘Op
de plek waar Jan het schilderij van Kronos had hangen, hing bij mij thuis een
porseleinen wijwaterbakje, een cadeautje van mijn peettante voor mijn eerste Heilige
communie’ (p. 41). Het geloofsmotief zet Kees' traumatische ervaring kracht bij en
bevordert ook de historische authenticiteit van dit vijftigerjarenverhaal. Waar Kees
denkt en handelt in overeenstemming met het toenmalige katholieke gedachtengoed,
verkondigt Jan de vrijzinnige opvattingen van zijn welgestelde vader: ‘Het geloof is
mooi, maar je moet er geen last van hebben’ (p. 45).
Achtendertig jaar na de feiten onderneemt Kees een significante poging tot
verwerking. Hij grijpt de afbraak van de vermaledijde schoorsteenpijp en een
ontmoeting met Jans tweelingzus aan om definitief af te komen van ‘die beangstigende
herbelevingen (...) door ze te interpreteren, in hun context te plaatsen’ (Vloeberghs,
2014, p. 183): ‘Misschien zit het nog anders en ben je gevallen noch gesprongen,
maar heb je jezelf losgelaten’ (Meinderts, 2016, p. 150). Maar wat Jan ondernam,
kan Kees na al die jaren nog steeds niet. Hij klampt zich aan zijn vriend vast, spreekt
hem zelfs aan: ‘Je bent dood, maar zo nu en dan aanweziger dan toen je nog leefde’
(p. 142). Pas op zijn zeventigste verjaardag vindt Kees verlossing, en wel door zich
het vrijheidsmotto van zijn dierbare vriend toe te eigenen (Tribunella, 2010, p. xvi).
Hij fluistert zijn kleinzoon toe hoe hij naakt door het weiland gaat rennen, precies
zoals Jan het gewild zou hebben (Meinderts, 2016, pp. 51, 159).
De elfjarige Jaap uit Naar het noorden maakt in tegenstelling tot Kees geen
ontkenningsfase door. Hij brengt zijn trauma meteen onder woorden door zijn
overleden babyzusje een naam te geven: ‘Wiesje zou een mooie naam zijn voor ons
tweeminutenzusje. Wiesje klinkt als een zuchtje wind. Nauwelijks merkbaar’
(Meinderts, 2017, p. 13). Ondanks die verwerkingspoging wordt Jaap voortdurend
aan Wiesjes dood herinnerd. Zijn broertje
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Kleine Kees lijkt aanvankelijk eenzelfde lot beschoren: ‘Hij woog minder dan een
ballon. Eén zuchtje wind en hij steeg op. Dag Kleine Kees’ (p. 46). Kleine Kees houdt
zich taai, maar het babymeisje voor wie Jaap en zus Nel tijdens de bootreis zorgden,
sterft wel een hongerdood: ‘We hadden haar nooit Wiesje mogen noemen, naar ons
dode zusje, ook al was dat een door mij verzonnen naam’ (p. 80).
Zoals Kees uit De zee zien zoekt Jaap de schuld bij zichzelf, al vervloekt hij ook
‘die stinkoorlog’, want ‘als die er niet was geweest, hadden we geen honger gehad,
en niet hier op dit stinkschip gezeten met een dode baby’ (p. 81). Meinderts vat die
(schuld)gevoelens van zijn hoofdpersonage wederom in een spitsvondige
geloofsmetafoor. Waar Kees uit De zee zien zich een Maria-medaillon opspeldt, put
Jaap kracht uit het houten beschermengeltje dat Wiesjes wiegje sierde: ‘Een houten
pop had het eeuwige leven, een kind van vlees en bloed niet’ (p. 24). Telkens wanneer
hij het moeilijk heeft, neemt hij het engeltje in handen of vraagt hij het om goede
raad (p. 133), of zoals oma aan het begin van de roman verkondigt: ‘Nood leert
bidden’ (p. 24).
Jaap beseft dat zijn persoonlijke ellende in het niets valt bij de overlevingsstrijd
van zijn familie (pp. 89, 132). De privé-oorlog met de Friese Tjeerd bestempelt hij
in een brief aan zijn moeder als ‘een klein probleempje’ (p. 151), ook al vreesde hij
even dat ‘Tjeerd dood [had] kunnen zijn, dan was ik een moordenaar en kwam ik in
de hel’ (p. 141). Over zijn nieuwe huisje weltevree schaamt Jaap zich nog het meest:
‘Ik kon er niets aan doen, maar ik was gelukkig’ (p. 161). Het moederskindje van
weleer is tot een kranige jongeman uitgegroeid, al kent die gedaantewisseling een
bijzondere apotheose. Wanneer de zwangere Nel bij aankomst in het ouderlijke huis
tot abortus gedwongen wordt, komt Jaap schreeuwend voor zijn zus op: ‘“Het is hààr
kind,” riep ik en toen vertelde ik van de baby die Nel in haar handen gedrukt had
gekregen en die onderweg was doodgegaan’ (p. 186). Jaap verhindert Nels abortus
en onderneemt daarmee ook een poging om de dood van de babymeisjes te verwerken.
Zoals in De zee zien eindigt Naar het noorden met een hoopvolle eindnoot. Jaap
maakt zich los van het verleden en probeert zijn plekje thuis te heroveren, getuige
daarvan de toekomstgerichte slotzin: ‘Kleine Kees roept me. Ik moet thuiskomen,
we gaan eten. (...) “Jaap! Jaap!” roept Kleine Kees opnieuw. “Ik kom,” roep ik. “Ik
kom”’ (p. 187, mijn cursivering).
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Soms zou ik willen vliegen
Aan alles komt een einde, zo suggereert Meinderts. Maar in De zee zien en Naar het
noorden blikken de hoofdpersonages vooruit op een leven na de dood van hun
dierbaren. Waar Kees zich de bevrijdende levensfilosofie van zijn beste vriend
toe-eigent, lijkt Jaap bereid zijn familieleven weer op te bouwen. Op het eerste gezicht
maken deze hoopvolle eindes een gezochte indruk, vooral met het oog op het
beschroomde karakter van de hoofdpersonages. Maar achter die breekbaarheid gaat
al die tijd een ‘grote gevoeligheid en levenslust schuil’ (Jordens, 2016). Dat
spanningsveld vat Meinderts in verrassende vogelmotieven. Zowel aan het begin
van hun vriendschap als op het hoogtepunt ervan wanen boezemvrienden Kees en
Jan zich de machtigste koningen van ‘storm en wind’ (Meinderts, 2016, p. 91). Met
behulp van dramatische ironie verbeeldt Meinderts hoe ze de hemel naar leeuweriken
afspeuren: ‘Telkens als we er een in het vizier hadden, bedachten we wiens ziel daar
jubelend omhoogklom, de hemel in, om zich op het hoogste punt als een steen naar
beneden te laten vallen. “Karel de Grote!” “Napoleon!” (...) “Daar ga ík,” zei Jan.
“Jij?” zei ik’ (p. 27). Op scherpzinige wijze contrasteert Meinderts de waarneming
van de onwetende Kees met de vertelkunst van zijn zeventigjarige zelf. Het verschil
in perspectief maakt De zee zien tot geloofwaardige literatuur zonder leeftijd.

Ook Jaap uit Naar het noorden koestert vliegdromen: ‘Konden we maar vliegen, dan
vloog ik met [Kleine Kees] en Nel, mijn vader en moeder en oma naar Luilekkerland,
en aten we ons een weg door een muur van rijstebrij (Meinderts, 2017, p. 46). Ten
huize Schut gaat die droom deels in vervulling, maar ook daar biedt het vogelrijk de
jongeman een vlucht uit de werkelijkheid. In eerste instantie althans. Jaap schetst
om zijn oorlogen te vergeten en
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wordt om zijn tekentalent geprezen, maar komt zichzelf onvermijdelijk tegen: ‘De
tekening van een koekoeksjong (...) vond ik het mooist. Ik had er extra mijn best op
gedaan, misschien omdat ik me hier in het noorden, ver van mijn eigen ouders, zelf
een soort koekoeksjong voelde’ (p. 160). Die onverbloemde eerlijkheid over het
gevoelsleven levert een overtuigend kinderperspectief op. Daarnaast wordt Jaaps
beteugelde levenslust verbeeld aan de hand van de vogelvignetten bij ieder
hoofdstukje. De jongen slaat zijn vleugels uit, maar over de tussenstops heeft hij
weinig zeggenschap. Waar hij in het eerste deel als huismus optreedt, ontpopt hij
zich in het tweede deel noodgedwongen tot gans. In Friesland is hij niet langer een
trekvogel, maar een koekoeksjong en in het laatste deel keert hij als zwaluw terug
naar het zuiden. Meinderts bedacht personages die ‘elk moment van het papier kunnen
vliegen’ (Meinderts, 2017, p. 62). Al hangt het leven aan een zijden draadje, dankzij
hun onverhoopte veerkracht zetten Kees en Jaap koers naar die ene open plek waar
de zon schijnt.
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‘Een bont spectrum’
Dit zomernummer van Literatuur zonder leeftijd heeft geen centraal thema; het vormt,
om met Anna Woltz te spreken, een bont spectrum en dat is precies wat het moet
zijn. Wel haakt dit nummer aan bij allerlei feestelijkheden die achter ons liggen. Op
16 maart vond de IBBY studiemiddag plaats met de uitreiking van de Miep Diekmann
thesis prijs, op 5 april ontving Annet Schaap de Woutertje Pieterse Prijs 2018 voor
Lampje, en op 16 mei gaf Anna Woltz een inspirerende Annie M.G. Schmidtlezing
in het Kinderboekenmuseum. Dit nummer blikt onder meer terug op deze activiteiten,
zodat we kunnen nagenieten van wat hoogtepunten van de afgelopen tijd.
Aart G. Broek gaf tijdens de IBBY studiemiddag een interessante lezing over Miep
Diekmanns jeugdjaren op het eiland Curaçao en de verbinding van die jaren met haar
werk en werkzaamheden. We zijn heel blij dat zijn bijdrage ook een plaats in dit
nummer heeft gekregen.
De lezing bij de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs werd dit jaar door Frauke
Pauwels verzorgd. Zij greep het feit dat er twee non-fictie titels genomineerd waren
voor de prijs aan om met verve een lans te breken voor de jeugdliteraire non-fictie.
Dit onderwerp sluit nauw aan bij haar eigen promotieonderzoek naar de representatie
van wetenschap(pers) in jeugdliteratuur waarover ze voor dit nummer ook een artikel
heeft geschreven.
Naast de Woutertje Pieterse lezing is, zoals gebruikelijk, ook de Annie M.G.
Schmidtlezing opgenomen in deze Literatuur zonder leeftijd, dit jaar verzorgd door
Anna Woltz van wie ik het beeld van het bonte spectrum heb geleend.
De Miep Diekmann thesis prijs werd dit jaar uitgereikt aan Danique Roestenburg
voor haar thesis Publieke intellectuelen in de jeugdliteratuur: een fictie? Jeugdauteurs
in de rol van publieke intellectueel. De casus van Ted van Lieshout. De jury kende
daarnaast een eervolle vermelding toe aan Sabine Steels, voor haar thesis Ethiek en
life writing in jeugdliteratuur. Bouwstenen voor ethisch verantwoorde levensverhalen
over trauma en de toepassing ervan op de
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Slashreeks voor jongeren. Beiden presenteren ze hun afstudeeronderzoek in dit
nummer.
Naast deze bijdragen rond de aan het begin gememoreerde feestelijke activiteiten,
biedt dit nummer ook nog enkele andere zeer lezenswaardige bijdragen. Het artikel
van Anne Klomberg gaat in op de vraag of en hoe de culturele achtergrond van
schrijvers van invloed is op de beeldvorming van, in dit geval, de Surinaamse cultuur
in hun verhalen. Laurie Faro bekijkt in haar bijdrage hoe rouwverwerking vorm krijgt
in jeugdliteratuur.
En zo lopen er dus toch allerlei lijntjes door het bonte spectrum, zoals de positie
van jeugdboekenschrijvers, vragen rond representatie in jeugdliteratuur, al dan niet
in relatie tot de culturele achtergrond van schrijvers, en ook trauma en taboe komen
in verschillende bijdragen aan de orde.
Om het spectrum nog bonter te maken, hebben we Jen de Groeve, Susan Venings
en Sander Bax gevraagd om de debuutromans voor volwassenen van een drietal
‘jeugdschrijvers’ te recenseren. En ook de gebruikelijke besprekingen van
proefschriften laten zien hoe gevarieerd de studie van de jeugdliteratuur vandaag de
dag is.
Annette de Bruijn
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In Memoriam
Anne de Vries (1944-2018)
Op 1 januari 2018 overleed Anne de Vries na een kort ziekbed. Het verdrietige bericht
van zijn overlijden kwam voor veel mensen die hem kenden van zijn bijdragen aan
de studie van de jeugdliteratuur onverwacht. Hij was vele jaren een van de bekende
gezichten op studiedagen en congressen.
Anne de Vries was jarenlang hoofd van de Dienst Boek en Jeugd van het NBLC
dat toen gevestigd was in de Taco Scheltemastraat in Den Haag. In de jaren negentig
verhuisde hij met Boek en Jeugd mee naar wat toen nog het Letterkundig Museum
heette en wat tegenwoordig het Literatuurmuseum is. Hij werd curator kinderboeken
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Naast zijn werk in Den Haag, was hij
ook een tijd als docent jeugdliteratuur verbonden aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam.
In de jaren tachtig verdiepte Anne de Vries als onderzoeker zich in de criteria
waarmee recensenten en wetenschappers oordeelden over kinderboeken. Deze studie
resulteerde in 1989 in zijn dissertatie Wat heten goede kinderboeken? De theoretische
opvattingen over kinderliteratuur over kinderliteratuur en de praktijk van
boekbeoordeling in Nederland, 1880-1980. Met dit boek was zijn reputatie als
jeugdliteratuuronderzoeker definitief gevestigd. De Vries toonde zich een voorstander
van de bevrijding van kinderboeken van morele en didactische agenda's, maar hij
vond tegelijkertijd dat kinderboekenschrijvers, ongeacht hun literaire aspiraties, zo
moesten schrijven dat kinderen hun boeken konden begrijpen. Deze opvatting zette
hij onder meer uiteen in een van de meest spraakmakende lezingen binnen de
Nederlandse jeugdliteratuur: ‘Het verdwijnende kinderboek. Opvattingen over
jeugdliteratuur na 1980’. De lezing werd in 1990 gepubliceerd. Hij beargumenteerde
daarin dat kinderliteratuur gelezen door kinderen op het punt stond te verdwijnen en
plaatsmaakte voor een nieuw fenomeen: kinderliteratuur voor volwassenen. Het was
een ontwikkeling die hem zorgen baarde.
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Anne de Vries had een brede interesse voor de jeugdliteratuur, maar zijn passie was
toch wel de geschiedenis van de kinderpoëzie. Zijn boek Van Alphen tot Zonderland
(2010), een bloemlezing van Nederlandstalige kinderpoëzie van 1624 tot heden,
wordt algemeen gezien als een standaardwerk over dit onderwerp. Naast zijn
onderzoekswerk bleef hij een actief deelnemer aan debatten over de hedendaagse
jeugdliteratuur in de media.
Anne de Vries was niet alleen een goede wetenschapper, hij was ook een effectief
organisator. Als curator speelde hij een cruciale rol in de oprichting van het
Kinderboekenmuseum in 1994. Hij was een gewaardeerd redactielid van Literatuur
zonder leeftijd en een actief lid van de International Research Society of Children's
Literature. Voor die organisatie maakte hij tussen 2001 en 2007 als penningmeester
deel uit van het bestuur. Hij was altijd alert, ongelofelijk vriendelijk en discreet naar
mensen die zijn steun nodig hadden, en steeds bereid om een extra stap te zetten om
leden voor de IRSCL te behouden en de organisatie groter en beter te maken.
Na zijn vervroegde pensioen, besteedde hij het grootste deel van zijn tijd aan het
schrijven van de biografie van zijn vader, Anne de Vries sr. (1904- 1964), een zeer
bekende en veel gelezen auteur van streekromans, kinderboeken, leesmethoden voor
de lagere school, en, last but not least, Bijbeladaptaties voor kinderen. Generaties
protestante kinderen groeiden op met zijn boeken. Zijn zoon, Anne de Vries jr., heeft
altijd betreurd dat de grote populariteit van zijn vader, en het feit dat hij veel gelezen
werd, de erkenning en waardering van zijn literaire kwaliteiten in de weg heeft
gestaan. De biografie van zijn vader, Een zondagskind. Biografie van mijn vader
(2010), is een bewonderenswaardige evenwichtsoefening tussen zijn persoonlijke
betrokkenheid bij zijn vader en de wetenschappelijke precisie die kenmerkend is
voor al zijn publicaties. De biografie werd goed ontvangen en Anne de Vries gaf
interviews en presentaties om aandacht te vragen voor deze publicatie. Daarna
verschenen in 2015 nog twee boeken over kinderrijmen bij Amsterdam University
Press: Meisje, kun je wel jokken? Achtergrond en betekenis van de Nederlandse
kinderrijmen en Mijn moeder heeft de pee aan mij. Nederlandse kinderrijmen uit
Noord en Zuid.
Vanwege zijn grote betekenis voor de kinder- en jeugdliteratuur kreeg hij in 2013
terecht de Hiëronymus van Alphenprijs. In het juryrapport werd hij
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geëerd als een van de pioniers op het gebied van de wetenschappelijke studie van
het kinderboek.
We zijn Anne erkentelijk voor de energie, tijd en deskundigheid die hij heeft
gestoken in zijn wetenschappelijke arbeid, voor zijn kennis van de Nederlandse
jeugdliteratuur en zijn nooit aflatende ambitie om boeken voor jonge lezers de
waardering te geven die ze verdienen. We denken met dankbaarheid terug aan onze
samenwerking met hem.
Vanessa Joosen
Helma van Lierop
Lies Wesseling
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Wie is die Diekmann die zo brutaal is om over Antilliaanse kinderen
te schrijven?
Aart G. Broek
Door de publicatie van De boten van Brakkeput, in 1956, en de onderscheiding die
het kreeg als Kinderboek van dat jaar, in oktober 1957, opende de Curaçaose wereld
zich opnieuw voor Miep Diekmann.1 Met een opmerkelijke nieuwsgierigheid kwam
het eiland naar haar toe in de persoon van Jules de Palm.2 Hij deed zich voor als
journalist die een interview met haar wilde houden. De Palm schreef wel eens
journalistieke bijdragen voor een Antilliaanse periodiek en had bijdragen geleverd
aan Radio Nederland Wereldomroep, maar het ‘beoogde’ interview was een smoes.3

Miep Diekmann (© Aart G. Broek, 2014)

Deze ‘rode neger’ belde aan bij Miep in Den Haag, waar hij zelf ook woonde.4
Hij wilde weleens weten ‘wie die vrouw was die zo brutaal was geweest om over
die Curaçaose kinderen te schrijven, terwijl ze daar toch niet direct mee te maken
had?’ Zo vertelde hij in een gesprek dat Miep, hij en ik op 22 januari 2013 hadden
in het Haagse bejaar-

1

2
3
4

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); zij overleed op 9 juli 2017 in Den Haag.
Julius Philip de Palm, Curaçao, 25 januari 1922 - Den Haag, 30 september 2013; meer over
hem hierna.
Over deze bijdragen aan Radio Nederland Wereldomroep, zie De Roo (2014, pp. 195- 234).
Vertaling uit het Papiaments: neger korá, Curaçaoënaar van gemengde afkomst met rossig
voorkomen. Het Papiaments is de creoolse moedertaal van het merendeel van de bevolking
van Aruba, Bonaire en Curaçao, ook die van Jules de Palm.
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dentehuis waar De Palm werd verzorgd.5 Uit het gegeven dat zij elkaar toen overigens voor het laatst - nog ontmoetten, mag worden opgemaakt, dat het niet bij
dat ene bezoek in 1957 is gebleven. In tegendeel, er ontstond een wederzijdse
betrokkenheid en waardering die decennia zou duren.
De naam Diekmann was De Palm niet onbekend, die kende hij nog uit zijn
jeugdjaren op het eiland. Daar wist ‘iedereen’ dat Johannes Diekmann de leiding
over de politie had, dat deze politiecommandant een vrouw had die het eiland rondtrok
om het op film vast te leggen én dat hij een dochter had, die met enige regelmaat
alleen door het centrum van Willemstad, Punda, dwaalde.6 Wanneer dat was
opgemerkt, werd zij vervolgens door een agent naar huis begeleid. De woning van
de politiecommandant bevond zich in Fort Amsterdam in Punda, het centrum van
Willemstad, Curaçao.

Brionplein Otrobanda, Willemstad ca. 1935 (collectie Antheunissen)

Fort Amsterdam en Waterfort Punda, Willemstad ca. 1935 (collectie Antheunissen)

5

6

Dit gesprek werd opgenomen en wordt hier voor de nodige informatie gebruikt. Met Jules
de Palm sprak ik sinds ca. 1995 vele malen, maar niet eerder met geluidsopnameapparatuur.
Ook van die gesprekken maak ik gebruik.
Onder de titel ‘De Antillen in je bloed’ zijn filmopnames van Maria Venteville te zien op de
YouTube-website.
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Dat Miep een eigenzinnige jonge meid was, werd de buitenwacht niet zozeer bekend
door haar tochten door Punda. Miep verwierf haar bekendheid door de vele malen
dat zij de klas op een rooms-katholieke meisjesschool in Otrobanda werd uitgestuurd
om haar vrijpostige gedrag te overdenken. In 2013 vertelde haar Curaçaose
schoolgenoot, de toen hoogbejaarde Gertruida M.E. Capello-Matheeuws, mij nog
met enige verbazing over Mieps recalcitrante manier van doen, met name het
voortdurend tegenspreken van de non voor de klas: ‘Een Hollands meisje en dan nog
wel de dochter van de politiecommandant.’

Respect
Wat dát meisje zich verbeeldde van zijn eiland te weten en feitelijk wist, wilde Jules
de Palm weten. Aanvankelijk vermoedde hij overigens dat Mieps moeder dat boek
wel eens geschreven zou kunnen hebben. Die gedachte kon hij al bij dat eerste bezoek
opzijschuiven, al herinnerde hij zich in januari 2013 nog haarscherp dat hij die
gedachte had gehad. De toetsen van de schrijfmachine had Miep ongetwijfeld zelf
aangeslagen, maar zij kon aanvankelijk niet zonder een informant als haar moeder
om tot een boek te komen.
De Palm herinnerde zich ook dat hij meende dat Miep zich op één punt echt had
vergist, namelijk de aanwezigheid van een ‘dekenkist’ in het huis van de familie Van
Rooy, waarvan de zoon Matthijs het hoofdpersonage is. Nederlanders die met dekens
naar de tropen kwamen, toonden zich wel heel erg slecht geïnformeerd. Miep meende
- ook tijdens hun laatste ontmoeting - dat het toch minder vreemd was dan Jules
dacht, want iedere zes jaar konden Nederlanders die zich op het eiland hadden
gevestigd voor een verlof van enkele maanden naar Nederland. De warme kleding
en moltondekens werden naar haar stellige overtuiging wel degelijk meegenomen
naar de tropen met het oog op dat verlof en bijgevolg bewaard in een dekenkist. Het
zou dan aannemelijk kunnen zijn dat er in De boten van Brakkeput een moltondeken
was in het landhuis waar Matthijs woonde, maar de zorg van de jongen om de
vluchteling één zo'n deken te brengen om de nacht door te komen, was wel misplaatst.
Het is sowieso te warm - ook's nachts - om onder een deken te slapen.
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De twee hebben vele malen zo gekibbeld, maar bovenal gefascineerd kennisgenomen
van elkaars ervaringen met de verschillen tussen de Antilliaanse, met name Curaçaose,
belevingswereld en die in Nederland. Wat gewoon was voor de een, was uitzonderlijk
voor de ander, maar daarmee verkregen de betreffende verschijnselen nog geen
onwrikbare vanzelfsprekendheid. Miep en Jules onderschreven niet op voorhand het
cultuurrelativistische gedachtegoed. Integendeel, respect voor een andere cultuur,
i.c. die van Caraïbische eilanden, betekende niet een kritiekloze acceptatie ervan.
Integendeel, respect toon je door er - na grondige inleving - een kritische participant
van te zijn.

Intimus
Jules de Palm was niet alleen bijzonder goed geïnformeerd over zijn eigen Curaçaose
samenleving, maar ook over die van Aruba en niet minder en in toenemende mate
over die van Nederland. Zijn moeder had Jules een fikse draai om zijn oren gegeven,
toen hij als jongetje op de lagere school zei ook wel mener di skol te willen worden
en beet hem toe dat hij dát als neger korá wel kon vergeten. Hoe durfde hij het te
bedenken: schoolmeester! Hij bedacht gaandeweg nog veel meer. Niet alleen werd
hij onderwijzer op Curaçao en op Aruba, maar hij besloot op eigen kosten te gaan
studeren in Nederland. Voor iemand van zijn afkomst had hij voldoende gestudeerd,
zo meende de eilandelijke overheidsdienst, en een beurs kon hij bijgevolg vergeten.
Door, in Nederland, gelijktijdig te werken als onderwijzer bekostigde hij zijn studie.
Uiteindelijk zou hij niet alleen zijn doctoraal in de Neerlandistiek behalen, maar, in
1969, ook promoveren tot doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit van Leiden
(De Palm, 1969).
Nadat De Palm zich een volhardend en intelligent student toonde en afstudeerde
als neerlandicus werd hij - een ironische draai in zijn leven - de grondlegger van het
Centraal Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen (CBTCB). Vanuit dit bureau in Den
Haag werden de beursstudenten uit Curaçao in Nederland begeleid. De Palm was
van 1959 tot aan zijn pensionering in 1982 hoofd van het CBTCB. Hij manifesteerde
zich ook anderszins. De - vanuit de Nederlandse overheid gesubsidieerde - Stichting
voor Culturele Samenwer-
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king (Sticusa) trok hem aan als lid van het bestuur.7 Hij leidde de redactie van een
hernieuwde Encyclopedie van de Nederlandse Antillen, was lid van de redactie die
het verzameld werk van de Antilliaanse auteur Cola Debrot verzorgde en sinds de
oorlogsjaren op zijn eiland was hij een bevlogen promotor van Papiamentstalige
poëzie, verhalen en liederen.8 In de jaren van zijn studie, werken en pensionering
maakte De Palm voldoende tijd vrij om verhalen en nadien uiteindelijk ook romans
te schrijven, waarin hij zijn persoonlijke ervaringen met het Curaçaose en Nederlandse
sociaal-culturele doen en laten onderbracht.9
Naar Jules de Palm is het overigens vergeefs zoeken in de bio- en bibliografische
uitgave Ogen in je achterhoofd. Jules werd een man met wie Miep met gepaste
discretie optrok. Vanaf de eerste ontmoeting in 1957 werd hij zowel een gewaardeerde
intimus als ook een gekoesterde ingang tot het eilandelijke samenleven en het
Antilliaanse netwerk dat zich in Nederland bevond. Wanneer Miep het opvolgende
jaar, in april, op de Oranje Nassau van de KNSM stapt, heeft ze niet alleen een
opdracht van de Koninklijke Redersvereniging te pakken, die de overtocht mogelijk
maakte en resulteerde in Driemaal is scheepsrecht (1960). Ze wordt ook verwacht
bij de familie De Palm. ‘Mijn moeder,’ zo herinnerde Jules zich, ‘vermoedde
onmiddellijk dat ik met Miep zou trouwen. Waarom zou ze anders komen kennis
maken?’
Miep bezocht Jules' ouderlijk huis, op en top de vrouw die zij ook in Nederland
was, uitdagend, wat gesymboliseerd werd door zwartgelakte nagels. Daar voegde
zich haar roemruchte verleden bij. De respons van Jules' moeder op de vrouw die
haar zoon op bezoek had gestuurd, was klipen- klaar: ‘Jules, het maakt mij niet uit
met wie jij trouwt, maar níet met die vrouw met zwarte nagels.’ Die nagels waren
een duidelijk teken aan de wand: die tartten het noodlot, de dood, zo meende Jules'
moeder. Desondanks

7

8

9

Voluit Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname (tot 1975) en de Nederlandse
Antillen (1955-1989). Nadien werd het opgeheven. Het archief bevindt zich - onder nummer
2.19.114 - in het Nationaal Archief in Den Haag.
Zie: De Palm, 1979, 1985; het Verzameld werk van Cola Debrot verscheen in zeven delen
bij uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 1985-1989. Voor De Palms rol in de promotie van
Papiamentse letteren, zie: Broek, 2006, pp. 129-88.
Zie: De Palm, 1981, 1986 en 1990.
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regelde de familie ontmoetingen met een verscheidenheid aan Curaçaoënaars die
haar met ieder gesprek verder de samenleving introkken.

Fictionalisering
In 1958 was Miep na twintig jaar weer op het eiland waar zij enkele jeugdjaren
doorbracht. Haar vader, Johannes M. Diekmann, was lid van het Nederlandse Korps
Militaire Politietroepen (KMP), wat hem tussen januari 1935 en mei 1938 op Curaçao
bracht.10 Hij werd er commandant van de eilandelijke KMP-brigade en de andere
politieonderdelen. Hij verbleef daar met zijn vrouw Maria en hun dochters Miep en
Henny. Hun derde dochter Netty werd op het eiland geboren.11 Dit verblijf voedde
Mieps eigen ontwikkeling en liet tastbare sporen achter in haar oeuvre. Lijntjes
moeten echter met een zekere terughoudendheid getrokken worden.
Miep was een kei in het fictionaliseren van feitelijke en vermeende ervaringen.
Hoewel de val van het dak van een van de gebouwen in het Fort, op 11 oktober 1935,
ongetwijfeld uiterst pijnlijk was, betrof het hoegenaamd een ongeluk dat door haar
roekeloosheid was veroorzaakt. Op intrigerende wijze verwerkte ze de val in haar
jeugdroman De dagen van Olim en gaf deze een voedingsbodem van dreigende
aanranding en (zodoende) een symbolische kracht die deze niet had in 1935.

Het betreft stellig niet alleen de ervaringen die zij zélf opdeed, die in haar werk
terechtkwamen, maar ook diegene die haar vader opliep en zijn opvoeding van Miep
flink beïnvloedden. Die opvoeding kwam in toenemende mate bij hem te liggen,
zeker gedurende de oorlog, toen haar moeder steeds verder van haar man wegdreef.
Zij scheidden en Miep woonde grotendeels bij haar vader.

10
11

De gebeurtenissen in de volgende alinea's zijn uitvoeriger beschreven in Broek (2013).
Hendrica Jeannette Antoinette Emerentiana, roepnaam Henny, geb. 1927; Antoinette
Wilhelmina Adolphina Maria, roepnaam Netty, geb. 1935.
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Gedurende dat verblijf op Curaçao verscherpte haar opvoeding zich en dwong haar
vader haar keuzes te leren maken. In de praktijk betekende dit - zo maakte Miep zelf
nadrukkelijk kenbaar12 - de werkelijkheid onder ogen durven zien: niets verhullende
politierapporten konden daarbij helpen. Al in haar jonge tienerjaren spande haar
vader zich in om Miep bij te brengen ‘ogen in het achterhoofd’ te hebben, al zouden
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog het daadwerkelijk tot haar levensmotto maken.
Op Curaçao diende Diekmann als ‘zondebok’ voor een faux pas van de gouverneur
en vertrok deze voortijdig van het eiland. Dit liet een fiks litteken achter bij Diekmann.
Meer nog dan de politierapporten moet dit Mieps opvoeding vervolgens hebben
beïnvloed. Ingrijpender nog zouden de oorlogsjaren worden. Na het beëindigen van
de oorlog werd hij op verdenking van collaboratie met de bezetters en van
NSB-sympathieën opgepakt. Van dit laatste werd Miep ook verdacht. De uitwerking
op Miep van de ervaringen van haar vader en van haar eigen ervaringen kan
nauwelijks overschat worden. De gebeurtenissen waren zondermeer een pijnlijke
vernedering en zodoende uitgesproken schaamtevol.13 Ze werden de voedingsbodem
voor een thematisch hoofdpunt van haar Antilliaanse werk.

Meer dan een dozijn jeugd- en kinderboeken zijn gesitueerd op een Caraïbisch eiland
en thematisch speelt de noodzaak van het maken van keuzes, zelfstandig en
deugdzaam onderbouwd, een doorslaggevende rol.14 Ook in het wat eenvoudig ogende
De boten van Brakkeput staat dit thematisch centraal: Help ik de vluchteling en zo
ja, hoe? Wie is er te vertrouwen om je te helpen? Hoe informeer ik mij en hoe
betrouwbaar is de verkregen informatie? Kortom, wees op je hoede, altijd!

12
13
14

Zie: Meinderts, Staal & De Vries, 1999, p. 17; eveneens in De dagen van Olim, 1971, pp.
95-96.
Over ‘de reikwijdte van schaamte’ zie Broek 2007 en 2017.
Voor een inhoudelijke benadering van Diekmanns Nederlands-Caraïbische jeugd- en
kinderboeken, zie: Rutgers 1988; Rutgers brengt de hier besproken thematiek echter niet
expliciet naar voren.
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Herkenbaar
Met deze thematiek betrad Miep eind jaren vijftig opnieuw ‘haar’ eiland. Na twintig
jaar bevestigde Miep enerzijds de legendarische herinneringen aan die jeugdjaren
met een enigszins bedenkelijk karakter: Miep was van een eigenzinnig meisje een
nog eigenzinniger jonge vrouw geworden. Zij wist, anderzijds, die eigenzinnigheid
in een uitgesproken gunstig daglicht te plaatsen door de persoonlijke contacten, door
lezingen op scholen en bibliotheken op Curaçao, Aruba en Bonaire, door
signeersessies in een boekhandel als die van Salas. Het was stellig een bijzonder
fenomeen op de eilanden om jeugdboeken te kunnen lezen, die zich in de eigen
samenleving afspeelden. Dat maakte nieuwsgierig naar de auteur ervan.
Er was wel enige - met name Papiamentstalige - kinder- en jeugdlectuur voorhanden
op de eilanden, maar die had een uitgesproken roomskatholieke moraal of was dikwijls
folkloristisch van aard, verhullend en (zodoende) weinig avontuurlijk. Ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog zette een tastbare secularisering in in de Curaçaose
samenleving, die nadien aan reikwijdte won en waar het werk van Miep praktisch
bij aansloot. Maar dat niet alleen, met De boten van Brakkeput en meer nog met
Padu is gek - dat in 1957 verscheen - wist Miep voor eilandelijke lezers herkenbare
gebeurtenissen en invoelbare ervaringen te tekenen. Padu is gek ontlokte aan de later ook in Nederland bekende - literair auteur Tip Marugg de bewonderende
uitspraak: ‘Griezelig gewoon, je bent een vrouw, een Nederlandse en je schrijft over
een jongetje dat zó Antilliaans is ...!’15

Hoe opmerkelijk de verschijning van Miep ook mag zijn geweest, het is toch vooral
de kwaliteit van haar jeugdboeken die indruk maakte en de doorslag gaf bij de rol
die zij verder nog zou gaan spelen in de Antilliaanse letteren voor de jeugd. Jules de
Palm moedigde

15

De ontmoeting tussen Tip en Miep vond plaats in Den Haag, in 1959, en kwam (onbedoeld)
tot stand door De Palm, die daarbij ook aanwezig was.
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haar aan, zorgde voor introducties voor ontmoetingen, informeerde haar over
eilandelijke eigenaardigheden én hij werd een personage in het jeugdboek Gewoon
een straatje. Hij is het jongetje dat, vanwege zijn slechte ogen, niet mee kan doen
met zijn leeftijdgenoten en verhalen voorleest, verzint en vertelt.

Het mes bedoelde aan twee kanten te snijden, zoals zij noteerde in een bijdrage aan
het blad Oost & West:
Al was mijn opzet bij het schrijven van deze boeken geweest de
Nederlandse jeugd in nauwer contact te brengen met verschillende facetten
van het leven in de Antillen, ik wilde er ook nog iets anders mee bereiken,
nl. het Antilliaanse kind met boeken over z'n eigen, bekende omgeving
het Nederlands-lezen vergemakkelijken.16
Ze ging nog een stapje verder: ze gaf kinderen ook een duwtje om voorbij de eigen
belevingswereld te stappen en uitdagingen aan te gaan, nieuwe mogelijkheden te
exploreren en daarbij weloverwogen keuzes te maken.

Sleetse sociale codes
Van een huwelijk tussen Miep en Jules is het nooit gekomen. Dat lag sowieso niet
in de bedoeling, wat Jules' moeder er dan ook van gedacht mocht hebben. ‘Ik heb
nooit overwogen,’ zo onderstreepte Miep nog maar eens in het Haagse
verzorgingstehuis, terwijl Jules instemmend knikte, ‘om met een Antilliaanse man
te trouwen. Er groeit een bepaald contact, tegenwoordig zou je zeggen: je merkt dat
het klikt...’ Mieps overpeinzingen doen gedachten aan de jaren zestig opkomen,
ontlokken uitspraken over vrijheden die er niet eerder waren en die botsten met
vigerende sociale codes in

16

Diekmann, 1959, p. 15.
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Nederland én op Curaçao. ‘Ja, dat botste flink met Jules' Curaçaose achtergrond,’ zo
herinnerde Miep zich en Jules blijft instemmend knikken, ‘maar aan die mores hield
hij zich niet.’
De thematiek in Mieps Antilliaanse jeugdboeken - ingebed in de herkenbare
eilandelijke samenlevingen - viel in vruchtbare aarde. In de eilandelijke samenlevingen
morrelden jongeren met de nodige opleiding of doende die te verwerven aan de
dominante maar sleetse sociale codes en verhoudingen. De jongere generatie zou,
wilde zij aan haar eigen ontwikkeling kunnen werken, moeten breken met zeer veel
kenmerken van het doen en laten van haar ouders. Jules was geen roepende in de
woestijn; hij was er een te midden van vele anderen die veranderingen wensten.
De discussie over de ongunstige gedragskenmerken van de oudere Afro-Curaçaose
generatie zou de Nederlandstalige letteren aan de Noordzee vooral bereiken door de
roman Dubbelspel (1973) van Frank Martinus Arion. Dit is feitelijk een felle aanklacht
tegen verstarde gedragingen onder de Afro- Curaçaose bevolking en een pleidooi
voor fundamentele veranderingen in de sociale verhoudingen en in de (her)waardering
van het eigen Afro-Curaçaose potentieel.17
Het mag niet verbazen dat Miep en Frank elkaar kenden - al was het maar omdat
Jules en Frank bevriend waren. Het manuscript van Dubbelspel kwam Miep dan ook
onder ogen alvorens het bij uitgeverij de Bezige Bij werd afgeleverd. Miep was er
de persoon niet naar om teksten stilzwijgend tot zich te nemen en evenzo zwijgzaam
een manuscript te retourneren aan de schrijver ervan.

Ommezwaai
De vanzelfsprekendheid waarmee Miep met haar boeken, vertalingen, lesmateriaal,
lezingen en interviews in de jaren zestig in de eilandelijke samenlevingen aan het
werk was, bleek geen tijdloos fenomeen. In breder maatschappelijk verband vonden
ontwikkelingen plaats, die steeds minder ruimte lieten voor (aan- en bij)sturende
moederlandse betrokkenheid bij het eilan-

17

Deze thematiek beperkte zich niet tot de Nederlandse Caraïben en had al veel eerder elders
in de regio invulling gekregen en zelfs internationaal aandacht verworven; voor die bredere
literair-intellectuele ontwikkelingen, zie Broek, 2000, pp. 91-109, 162-186.
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delijke doen en laten. Met de revolte van mei '69 op Curaçao als gewelddadige
markering van beoogde veranderingen, verscherpte de kritiek van voorgaande
decennia.18 Evenals elders in de regio werd op Curaçao in steeds sterkere mate
ingezoomd op het onrecht dat de Afro-Antilliaanse bevolking was aangedaan ten
tijde van de slavernij en daarna, praktisch tot op dat moment. Voor het onrecht in
verleden en de aanhoudende achterstelling tot op dat heden werden de lokale blanke
politici en bovenal het koloniale moederland verantwoordelijk gehouden.
Antikoloniale gevoelens werden luidruchtig gepropageerd en verkregen in toenemende
mate etnisch-raciale contouren.

Ordeherstel bij Revolte, 30 mei 1969 Curacao (collectie Politiemuseum Apeldoorn)

Die kritiek kende een doelmatige keerzijde. In het vaandel van diegenen die een
sociale en politieke omwenteling trachtten te bewerkstelligen, kwamen slogans te
staan als Awor nos ta manda [Nu nemen wij de touwtjes in handen], Di nos e ta [Dat
behoort onze eigen Afro-Curaçaose erfenis toe] en Nos mes por [Wij kunnen het
zelf]. Deze insteek benadrukte de verschillen tussen de Afro-Caraïbische en blanke
Westerse wereld. De roep om ‘het eigene’ te cultiveren is echter niet alleen een
stellingname tegen het westen en de invloeden ervan op het eiland, maar betekent
ook een verschuiving ten opzichte van voorgaande kritiek. Het accent verschoof van
de samenleving als geheel naar het ‘eigene’ van een specifieke etnische groep van
die samenleving: de grote negroïde bevolkingsgroep, in het bijzonder zij die
verondersteld werden het minst verwesterd te zijn en het minst geprofiteerd te

18

Voor een tekening van de revolte, zie: Broek, 2011, pp. 176-192; voor de ideologische
ommezwaai, zie: Broek, 2006, pp. 189-289.
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hebben van de sociaaleconomische vooruitgang. De sociale codes van weleer stonden
niet meer per definitie aan kritiek bloot, maar bleken een bron van inspiratie te kunnen
zijn (in ieder geval op papier).
Miep weet aanvankelijk op deze ommezwaai intelligent in te spelen. Zij toont zich
sowieso sterk bewust van de kanteling die plaatsvindt in de eilandelijke samenleving,
die als motief een rol van belang speelt in De dagen van Olim. Heel expliciet komen
we ze tegen in gedachten van Jos, zoals in dit citaat:
Het laatste stukje lopen naar de fortpoort dacht [Jos]: ‘Wie zei dat ook
weer in Holland, die net terug was van Curaçao? O ja, die! “Kijk maar uit
op straat. Als je gewoon in de drukte tegen iemand opbotst, die donkerder
is dan jij, breekt de hel los. Ze zeggen dat de straat niet meer alleen voor
de makamba's is; dat nu de tijd gekomen is dat jij [(moederlandse) blanke]
opzij gaat.” Toch eens opletten de komende dagen.’ Al moest ze het erom
doen, maar ze wilde het weten.19
Miep kwam het te weten, al was het een stapsgewijs wijzer worden, zeker ten aanzien
van hoe ermee om te gaan. Niet alleen kiest zij - in een Doekje voor het bloeden
(1970) - nadrukkelijk partij vóór de maatschappijkritische Afro- Curaçaoënaars en
tegen de koloniale bemoeienis van Nederland en van internationale ondernemingen
als Shell, ze begrijpt ook dat er mogelijkheden zijn om de weg naar (meer)
zelfstandigheid te begeleiden. Zo komen het coachen van schrijvers en de opbouw
van een eigen eilandelijke uitgeverij nadrukkelijker in beeld: leren vissen in plaats
van vis geven.

Nos mes por - Wij kunnen het zelf wel
Daar wil Miep energiek en doeltreffend vorm en inhoud aan geven. Dat lukt haar in
de jaren zeventig en tachtig met name op Aruba, waar de Afro- Caraïbische mensen
een beduidend geringer aandeel van de bevolking vor-

19

Diekmann, 1971, p. 183.
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men. Ze begeleidt opkomende jeugdauteurs en werkte mee aan de opbouw van de
Arubaanse uitgeverij Charuba.20
Miep loopt echter ook al spoedig aan tegen heikele aangelegenheden. Hiertoe
behoort het gegeven dat hulp en ondersteuning - al dan niet als coach met de beste
bedoelingen - per definitie een zekere vernedering met zich meebrengen voor de
ontvanger, gegeven de onvermijdelijke afhankelijkheid. Als zodanig staat het coachen
haaks op het uitgesproken ideaal van nos mes por [wij kunnen het zelf wel]:
Nederlanders - inclusief Diekmann - dienden écht een stapje opzij te zetten. Anderzijds
moet onderkend worden dat dit nos-mes-por niet alleen een proces van vallen en
opstaan is, maar ook tastbare mislukkingen, fraude en corruptie, en pijnlijke - soms
uitgesproken gewelddadige - consequenties met zich meebrengt. De nadruk op het
Afro-Caraïbische eigene is niet per definitie zaligmakend en maakt het meer dan
eens uitgesproken moeilijk om kritiekloos te ondersteunen.

Terwijl het bewust zelfstandig maken van keuzes een belangrijk motief in haar
(Antilliaanse) werk is, is het kiezen en daarnaar handelen opmerkelijk moeilijk
geworden voor Miep zélf. Zij plaatst deze problematiek (dan ook) centraal in Dan
ben je nergens meer (1975). Het zwart-wit denken - in etnische zin en anderszins is Miep een gruwel. Dit is echter wel wat zij tegenkomt in de praktijk van alledag
en aan beide zijden van de oceaan, zowel in Nederland als op de Caraïbische eilanden.
Het ‘zwarte’ perspectief vereiste dienstbaarheid en liet weinig tot geen ruimte voor
(zelf)kritiek. ‘De hand in eigen boezem steken’ werd bij de nieuwe ontwikkelingen
nauwelijks of niet meegenomen.

20

Voor een levendige indruk van het coachen zie: Meinderts, Staal & De Vries, 1999, pp.
30-34, 59-61.
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Miep kon een dergelijke dienstbaarheid niet opbrengen. Ze onderschreef grosso modo
de kritiek op de arrogantie van het moederland, de koloniale verhoudingen binnen
het Koninkrijk en het racisme. Miep toonde zich enthousiast over het potentieel aan
mogelijkheden die de Afro-Curaçaose bevolkingsgroep in zich had, zo mag uit Een
doekje voor het bloeden blijken. Dit neemt niet weg dat Miep met beide benen op
de grond bleef staan en haar adagium niet verloochende. Ze bleef alert en liet zich
niet meeslepen. In een interview naar aanleiding van Dan ben je nergens meer zegt
Miep onomwonden:
Ik vind niet iemand lief en best en aardig omdat hij toevallig zwart is. Ik
heb het over ménsen en daar zijn aardigen en daar zijn rotzakken onder.
Nou, mag ik daar alsjeblieft over schrijven? Dat vind ik de enige vorm
van niet discrimineren.21

Buitenstaander
De vanzelfsprekendheid waarmee Miep dit stelt, werd absoluut niet alom
onderschreven, toentertijd - midden jaren zeventig - niet en inmiddels onder het juk
van zwart identitair denken en handelen opnieuw niet. Dit laatste kon ze natuurlijk
niet weten, maar ze realiseerde zich in de jaren zeventig en tachtig wel degelijk dat
ze voor velen ‘een valse noot’ zong. Ze was zeer kritisch, terwijl er in intellectuele
en culturele gremia van een geëngageerde auteur als Diekmann een zekere
inschikkelijkheid werd verwacht naar ‘revolutionaire’ ontwikkelingen in de Derde
Wereld (zoals dat toen heette).
Om een omelet te bakken moest je nu eenmaal eieren breken, zo wilde gemankeerd
handelen nogal eens gerechtvaardigd worden. Een dergelijke
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Geciteerd in Rutgers, 1984, p. 175.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

24
rechtvaardiging hoefde je van Miep niet te verwachten, maar hoe op die complexiteit
wél te reageren was flink lastig. Het begon in ieder geval bij het onderkennen van
het problematische karakter van de nieuwe ontwikkelingen. Hiertoe lijken in Dan
ben je nergens meer de werk- en actiegroepen, bladen, flyers en voordrachten bedoeld,
die na de avonturen op Sint-Musa in beeld komen. Een jeugdroman als Dan ben je
nergens meer als zodanig is ook zo'n optie voor bewustwording.
Mickey, het personage in de jeugdroman dat het perspectief van Nederlandse lezers
draagt, is - in Mieps woorden - geen ‘hazehart’, maar zij heeft niet half zoveel grip
op de problemen die ze op haar pad tegenkomt als Matthijs, Padu, Elio, en andere
personages uit Diekmanns Antilliaanse jeugdboeken. Zij ‘is eerder slachtoffer dan
held’, zoals Rutgers met recht constateert.22
Dan ben je nergens meer zou Diekmanns laatste jeugdboek zijn dat op de eilanden
speelt. Het is voor Miep geen doen om kritiekloos toe te kijken en het wordt praktisch
sowieso steeds lastiger om een actieve, constructieve rol te spelen als buitenstaander.
Het is niet meer vanzelfsprekend om steun en ondersteuning te verlenen en hoe die
eruit zou moeten zien is dat helemaal niet.
Het coachen komt onder druk te staan. Er is, enerzijds, inderdaad een fundament
gelegd, waarop eilandelijke auteurs zelfstandig kunnen voortbouwen, en er is,
anderzijds, een wij/zij-denken ontstaan, dat weinig tot geen ruimte meer laat voor
het directieve coachen van Miep. Nos mes por: we kunnen het zelf en we doen het
zelf wel. Beide aspecten speelden een rol bij het grillige begeleidingsproces dat
plaatsvindt in de jaren zeventig en tachtig.

Grenzen
Het is in deze bredere maatschappelijke context dat Mieps handelen op de eilanden
moet worden bezien. Miep liep tegen de grenzen van de Antilliaanse gastvrijheid
aan. Sowieso werd er nadrukkelijker dan voorheen een ‘dialoog’ verlangd en minder
een directief handelen dat in grote mate van
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Wim Rutgers, 1984, p. 177.
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één kant kwam, namelijk die van Miep. Dat zou het coachen van de Arubaanse
schrijfsters in de jaren tachtig duidelijk maken.
Ongetwijfeld kwam mede door toedoen van Miep een bewonderenswaardig aantal
kinder- en jeugdboeken tot stand, van Diana Lebacs, Sonia Garmers, Desiree Correa,
Josette Daal, Frances Kelly en Richard Piternella. Ook al zorgde Miep door
begeleiding voor jeugdboeken en de start van de eilandelijke uitgeverij Charuba, het
traject kende de nodige spanningsvolle sessies en zou uiteindelijk zonder Mieps steun
worden voortgezet. Het resultaatgerichte en zodoende veeleisende handelen van
Miep kwam in botsing met een creativiteit die zelfstandigheid en het persoonlijke
exploreren hoog in het vaandel had staan en eventuele consequenties voor lief nam.
Er moest veel meer ruimte zijn voor vallen en opstaan.
De werkwijze en productie van Miep konden niet langer het referentiepunt zijn:
de eilandelijke auteurs wensten een eigen ethos inhoud te geven. In dezen moet onder
meer gedacht worden aan het schrijven als fulltime professie. De kleine eilandelijke
samenleving bood praktisch nauwelijks of geen praktische mogelijkheden om zich
als zodanig te ontwikkelen en in het onderhoud te voorzien. Het mocht tijd nemen,
maar hoe dan ook wensten de eilandelijke samenlevingen toch vooral dat eigen
mensen zo ‘brutaal’ zouden zijn om over en voor de kinderen te schrijven.
Miep had de ‘brutaliteit’ gehad om de eilanden te betreden. De waardering voor haar
participatie verschoof. Hoe goed Miep ook wist te manoeuvreren, het eilandelijk
samenleven beperkte langzaam maar zeker en in toenemende mate haar bewegen.
De man die decennia lang onveranderlijk met een kritische maar waarderende blik
Miep volgde, soms ook bijstuurde en altijd bemoedigende woorden voor haar vond,
was Jules de Palm - de ‘rode neger’ die achter de coulissen een steun en toeverlaat
was.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

26

Dolf Verroen Tekening Miep Diekmann door Pien Hazenberg (8 juni 2014) (foto: Aart G. Broek)
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‘Dat was geen taal voor leden van de natuurwetenschappelijke
gemeenschap’
Wetenschappelijke registers in fictie en non-fictie voor kinderen1
Frauke Pauwels
Het wonder van jou en je biljoenen bewoners (Jan Paul Schutten, 2015) is nog geen
bladzijde ver als de verteller opmerkt dat wetenschappers ‘behoorlijke aanstellers’
zijn:
Ze moeten namelijk zo nodig voor alles een moeilijk woord gebruiken.
Dus heb je geen bil, maar een gluteus. Je neus is een nasus. En je grote
teen is een hallux. En zo hebben die medici nog veel meer ingewikkelde
termen uit hun pollex, eh duim, gezogen. (p. 12)
Daarmee raakt de verteller meteen aan een van de meest hardnekkige ideeën rond
wetenschap en, specifieker, wetenschappelijke taal: dat die nodeloos ingewikkeld
is. Meer nog, wetenschappers worden weggezet als ‘aanstellers’, een groep waartoe
de lezer wellicht liever niet wil worden gerekend. Of toch? Een alinea verder blijkt
dat ‘Floor, de illustrator van dit boek, gek [is] op deze moeilijke termen’ (Schutten,
2015, p. 12).
Wetenschappelijke taal kan dus op vele manieren benaderd worden: als iets van
‘anderen’, als iets om nieuwsgierig naar te zijn, of net zo goed als iets
vanzelfsprekends. Die uiteenlopende benaderingen vormen de inzet van deze bijdrage.
Centraal staat de vraag hoe het wetenschappelijke register, bewust of niet, (kind)lezers
binnen of buiten de wetenschappelijke gemeenschap plaatst. Eerst ga ik na hoe het
wetenschappelijke taalregister wordt ingezet in fictie en non-fictie voor kinderen
tussen (ongeveer) 6 en 14 jaar. Welke linguïstische elementen worden gemarkeerd
als taal van wetenschappers en

1

Het onderzoek waarop dit artikel steunt, werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van
het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen.
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welke functie hebben die in het verhaal? Daarna onderzoek ik hoe dat register
bijdraagt aan de beeldvorming rond wetenschappers en de verhouding van de lezers
daartoe. Welke eigenschappen worden aan een wetenschappelijk register verbonden?
Krijgen lezers wetenschappelijke daadkracht via de personages of expliciete lezer
met wie zij zich mogelijk identificeren? Of worden lezers tot de outgroup verbannen
wanneer zij (onder meer) het vereiste wetenschappelijke register niet beheersen?
Hoe taal ons kan helpen om dingen te begrijpen, maar daarbij evengoed in de weg
kan zitten, is een terugkerend motief in kinderliteratuur. Denk aan de boeken van
Joke van Leeuwen, waarin het spel met klanken en betekenissen niet alleen de stijl
bepaalt, maar ook geregeld het verloop van de gebeurtenissen stuurt. Daarnaast toont
taal ook tot welke groep wij behoren, of zouden willen behoren (Ting-Toomey &
Dorjee, 2014). Dialecten en sociolecten binden de spreker ervan aan een streek of
sociale groep, maar ook subtielere linguïstische signalen zoals woordvolgorde of
lidwoordgebruik geven aan wie tot de eigen (‘ingroup’) of de andere groep
(‘outgroup’) behoort. Taal is dan ook ‘a prime case of practical identity’, die de
gewoonten, vaardigheden, ideeën enzovoort omvat die ons dagelijks doen en denken
bepalen (Hogan, 2009, p. 28). Het ligt dus voor de hand dat taal wordt ingezet om
personages te karakteriseren en hun onderlinge verhoudingen te schetsen. Bekend
is Bakhtins stelling (1981, pp. 262-263) dat de roman uit ‘heteroglossia’ bestaat, een
gamma aan buitentekstuele taalvarianten die in de roman samenkomen in de
vertelstem, de manier waarop een personage spreekt, de woorden die hij of zij
gebruikt, de connotaties die daaraan verbonden zijn. Van al die varianten is ook het
wetenschappelijke register er een.
Wat dat precies inhoudt, is moeilijk af te bakenen. Grofweg zou je
‘wetenschappelijk register’ kunnen gebruiken om te verwijzen naar de manieren van
spreken en schrijven die binnen een waaier aan disciplines en genres worden ingezet
om te communiceren over wetenschappelijke onderwerpen en activiteiten (Semino,
2008, p. 130). Wie dat register beheerst, kan deelnemen aan wetenschappelijke
debatten en communicatie over onderzoek begrijpen of zelfs beoordelen. Met andere
woorden, hij of zij maakt deel uit van de wetenschappelijke gemeenschap, die niet
enkel een selecte groep wetenschappers met grote expertise bevat, maar ook de
kringen daaromheen, van wetenschapsjournalist tot geïnteresseerde leek - en dus ook
kinderen. In
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haar analyse van informatieve boeken stelt Christine Pappas dat ‘[c]hildren cannot
truly learn science unless they also learn the distinctive language of science’ (2006,
p. 246). Ligt dat leerproces bij informatieve boeken op de eerste plaats bij de reële
lezer, dan zien we in fictie ook vaak hoe personages zich dat wetenschappelijke
register gaandeweg toe-eigenen.

‘Dat was geen taal voor leden van de natuurwetenschappelijke
gemeenschap’
Wetenschappers in kinderboeken worden op de eerste plaats getypeerd door uiterlijke
kenmerken, zo blijkt uit meerdere (weliswaar voornamelijk op beeld gerichte)
onderzoeken (Ford, 2006; Rawson & McCool, 2014; Terras, 2014). Een labjas, een
bril en instrumenten zoals een microscoop worden opvallend vaak gebruikt om
wetenschappers in fictie én non-fictie in beeld te brengen. In het corpus dat ik doornam
springen vooral de setting en handelingen in het oog: wetenschappers werken blijkbaar
voornamelijk in keukens, kelders en afgelegen schuren of tuinhuizen, waar ze insecten
of afgedankte voorwerpen verzamelen voor allerhande experimenten. Opvallend is
dat wetenschappers slechts een enkele keer in vaktermen of formules ‘spreken’.2 Een
niet-uitputtend onderzoek van kinderboeken over wetenschap of met personages die
wetenschappelijk werk uitvoeren, leidde tot de volgende lijst met verschijningsvormen
van het wetenschappelijke register: citaten van bekende wetenschappers, logisch
redeneren, teksttypes zoals lijsten of instructies, een voorkeur voor feiten (soms niet
meer dan trivia), technische details en precisie, een mengeling van fictieve elementen
en wetenschappelijke fenomenen, en het gebruik van een specifiek lexicon. Bij dat
laatste springt vooral het gebruik van Latijn voor taxonomische classificatie in het
oog, met name om flora en fauna of lichaamsdelen te benoemen. Dit
wetenschappelijke register is zowel in fictie als in non-fictie te vinden, en zowel in
tekst als in beeld.
Grafieken, plannen of schetsen maken meer dan eens deel uit van het werk, net
zo goed in fictie als in non-fictie.

2

Een uitzondering daarop is sciencefiction, waarin (semi)wetenschappelijke en technische
termen deel uitmaken van de genrekenmerken. Omdat dit genre minder vertegenwoordigd
is in de Nederlandse jeugdliteratuur en zich vaker richt op een ouder publiek dan de 6- tot
14- jarigen uit mijn corpus, heb ik dat niet meegenomen in dit onderzoek.
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Dat een wetenschappelijk register minder ter karakterisering wordt ingezet dan je
zou verwachten, hangt er mogelijk mee samen dat op wetenschap gerichte personages
vaak alleen handelen en dus niet in gesprek gaan met andere leden van de
wetenschappelijke gemeenschap. Toch speelt taal een rol, en met name in de
persoonlijke en vakgebonden ontwikkeling van jonge wetenschappers. Een
toonvoorbeeld is Calpurnia, het twaalfjarige hoofdpersonage van De evolutie van
Calpurnia Tate (Jacqueline Kelly, 2015), een historische roman die de ervaringen
en belevenissen schetst van Calpurnia en haar grootvader in het broeierige Texas
van eind negentiende eeuw. Met haar fascinatie voor natuurobservaties en haar
eindeloze vragen komt Calpurnia bij haar grootvader terecht, die in een afgezonderde
hut experimenteert met distillaten en een bibliotheek vol kennis heeft verzameld.
Nog voor ze de identiteit van wetenschapper bewust nastreeft, geeft ze blijk van
wetenschappelijk gedrag: observaties leiden tot vragen, ze maakt aantekeningen in
een notitieschriftje, ze formuleert hypotheses. Hoe meer ze zich bewust wordt van
het aparte daarvan en deel wil uitmaken van ‘de natuurwetenschappelijke
gemeenschap’ - onder meer doordat haar broer haar expliciet een ‘echte naturalist
in wording’ (Kelly, 2015, p. 13) noemt, hoe meer ze ook haar taal daaraan aanpast.
Wanneer Calpurnia een nest opmerkt, beschrijft ze dat in termen die haar
verwondering schetsen:
Het nest zat heel ingewikkeld in elkaar, alsof het gebouwd was door de
elfjes uit mijn oude sprookjesboeken. Dat had ik bijna hardop gezegd,
maar ik hield me nog net op tijd in. Dat was geen taal voor leden van de
natuurwetenschappelijke gemeenschap. (p. 34)
Dat Calpurnia zichzelf meteen terugfluit, illustreert dat ze zich bewust is van de
criteria voor een gepast wetenschappelijk register én die wil toepassen. Eerder in het
boek zoekt ze met haar woordkeuze aansluiting bij haar grootvader:
Ik sprong overeind. ‘Dit is mijn natuurwetenschappelijk notitieboek,’ zei
ik gewichtig. ‘Ik heb het van Harry gekregen. Ik schrijf er al mijn
observaties in op. Kijk, dit is mijn lijstje van vanochtend.’
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Observaties was niet bepaald een woord dat ik vaak gebruikte, maar hij
moest goed begrijpen dat het me ernst was. (p. 27)
Die poging om via taalgebruik de perceptie van anderen te sturen vloeit voort uit een
centrale functie van taal, namelijk de sociale. Mensen zetten taal in om hun sociale
identiteit vorm te geven: denk aan de manier waarop gamers hun spelervaring
bespreken, of hoe politici voor hun speeches zorgvuldig registers selecteren.
Ook Calpurnia gebruikt bewust bepaalde woorden om invloed uit te oefenen op
de manier waarop haar grootvader over haar denkt. Dat wetenschappelijke register
evolueert in lijn met haar persoonlijke groei, blijkt uit het vervolg van het fragment:
Hij legde de interessant rammelende tas neer, haalde zijn bril tevoorschijn
en bekeek mijn lijst. Er stond:
kardinaalvogels, mannetjes en vrouwtjes
een kolibrie, nog andere vogels (?)
konijnen, een stuk of wat
katten, niet veel
hagedis, groen
insecten, allerlei
C.V. Tates sprinkhaan, groot/geel en klein/groen
(zij zijn van dezelfde soort)
Hij zette zijn bril weer af en tikte op het papier. ‘Een aardig begin,’ zei
hij.
‘Een begin?’ herhaalde ik, gekwetst. ‘Ik dacht dat het af was.’ (p. 27)
Calpurnia's grootvader neemt haar mee op zijn zoektocht naar nieuwe
insectenexemplaren en brengt haar de beginselen van de wetenschap bij. Die lessen
prikkelen Calpurnia zo dat ze snel vooruitgang boekt, blijkt uit een vergelijkbare
ontmoeting een week later:
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Een week later zag mijn ochtendlijstje er zo uit:
06.15 u: helder en mooi, wind uit het zuiden
8 konijnen (7 katoenstaarten, 1 prairiehaas)
1 stinkdier (jong, lijkt verdwaald)
1 buidelrat (ingekeept linkeroor)
5 katten (3 van ons, 2 zwervers) 1 slang (grasachtig type, onschuldig)
1 hagedis (groen, zelfde kleur als daglelies, zr moeilijk te zien)
2 roodstaarthaviken
1 buizerd
3 padden
2 kolibries (rosse?)
allerlei ongetelde Odonata, Hymenoptera, Arachnidae
Ik liet het aan grootpapa zien, en hij knikte goedkeurend. ‘Het is
verbluffend wat je allemaal waarneemt als je gewoon stil blijft zitten
kijken.’ (p. 35)
De verschuiving tussen beide lijsten wijst niet alleen op de toegenomen precisie in
Calpurnia's tellingen en waarnemingen, ze laat ook zien dat Calpurnia de
taxonomische classificatie tot in groter detail beheerst. De vaardigheid om dieren,
planten of hun onderdelen precies te benoemen, en bij voorkeur met de Latijnse
naam, duidt in meerdere boeken op het wordingsproces van de jonge wetenschapper.
Zo is het woord voor de harde, beschermende dekschilden van kevers, ‘elytra’, voor
Darkus, het hoofdpersonage in Keverjongen (M.G. Leonard, 2016) een stapsteen in
de zoektocht naar zijn vader en zijn persoonlijke groei als wetenschapper en kind:
‘Het nieuwe woord was net een pas ontdekt geheim, en Darkus nam zich voor het
zo snel mogelijk te gebruiken’ (p. 57). Van dan af komt het woord geregeld terug,
ook in niet-wetenschappelijke contexten.
Die toe-eigening van wetenschappelijke concepten en termen gaat nog veel verder
in Honderd uur nacht van Anna Woltz (2014), waarin Emilia vanuit Nederland naar
New York vlucht nadat bekend is geworden dat haar vader, een schooldirecteur,
sms'jes stuurt naar een van zijn leerlingen, een leeftijdsgenoot van Emilia. Met een
moeder-kunstenaar en vader-wetenschapper
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balanceert Emilia tussen twee domeinen die vaak tegenover elkaar geplaatst worden:
kunst versus wetenschap, gevoel versus rede. Dat zij door het boek heen in
vergelijkingen en metaforen beide domeinen verbindt om observaties of emoties
weer te geven, is dan ook een interessante verschuiving ten aanzien van dat stereotiepe
onderscheid. Wanneer Emilia in New York door een journalist wordt aangeklampt
over de kwestie van haar vader, gaat ze door het lint. Aan de hand van
wetenschappelijke fenomenen reflecteert ze op die emotie en haar gedrag:
Ik ben nog nooit van mijn leven zo boos geweest. Tot nu toe was ik een
zwart gat. Als ik boos was, dan implodeerde ik en dacht ik dat ik doodging.
Maar nu is het anders. Ooit zal ik doodgaan, dat weet ik best. Maar niet
vandaag. Ik heb me nog nooit zo keihard, lichtgevend lévend gevoeld. (p.
162)
Even verderop gebruikt ze het beeld van een supernova (p. 164) om haar tomeloze
energie uit te drukken. Deze beelden tonen hoe Emilia erin geslaagd is wetenschap
los te koppelen van de herinneringen aan haar vader, tot wie ze zich opnieuw moet
zien te verhouden, en in te zetten voor haar persoonlijke groeiproces.
Aan de lijst met personages die zoals Calpurnia, Darkus en Emilia het
wetenschappelijke register verinnerlijken om hun identiteit vorm te geven, kan zeker
ook Hidde, het hoofdpersonage van Spinder van Simon van der Geest (2016),
toegevoegd worden. Dat boek schetst, via het ‘geheime schrift’ van Hidde, de heftige,
psychologische strijd die ontstaat wanneer Hiddes oudere broer Jeppe zijn drumstel
wil onderbrengen in de kelder waar Hidde met zorg en grote passie een insectenlab
heeft ingericht. Hiddes kennis van insecten helpt hem inzicht te krijgen in de
gedragingen van mensen, waaronder zijn oudere broer, en geeft hem een houvast in
zijn pogingen daarmee om te gaan. Meer nog dan door woordenschat wordt het
wetenschappelijke register hier vormelijk gekenmerkt. Hidde giet zijn ideeën en
plannen in lijstjes en puntsgewijze instructies, zowel in woord als in beeld. Zo
bestudeert hij Lieke, een meisje uit zijn klas, ‘op dezelfde manier’ als ‘een nieuw
insect’ (p. 38):
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Figuur 1: Van der Geest, Spinder, p. 38 (illustratie Karst-Janneke Rogaar)

De lijst met observaties vormt voor Hidde bevestiging van wat hij al wist, ‘maar
nu met mijn lijst heb ik wetenschappelijk bewijs: Lieke houdt van roze. (Dat komt
op mijn lijst wel drie keer voor.)’ (p. 40). Die multimodale constructie, die woord
en beeld vermengt, ligt in lijn met hoe prentenboeken en boeken voor jonge kinderen
verhalen opbouwen, maar is daarnaast ook kenmerkend voor het wetenschappelijke
register van heel wat disciplines. Wetenschappelijke publicaties uit
natuurwetenschappelijke en technologische disciplines worden gekenmerkt door
tekst én schetsen, schema's en grafieken. Ook voor reële kinderen vertegenwoordigen
deze teksttypes wat zij in onderwijs en vrije tijd via schoolboeken, proefjesboeken
of instructies bij experimenteerdozen als wetenschappelijke taal krijgen aangereikt.
In Spinder zet Hidde deze teksttypes, en het wetenschappelijke denken waar zij
metonymisch voor
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staan, niet langer geïsoleerd in voor een afgebakend en sterk gestuurd educatief
experiment, maar als onderdeel van zijn gehele identiteit, om af te rekenen met zijn
persoonlijke problemen.

Waarom wetenschap ook woorden behoeft
De verbinding van die persoonlijke en wetenschappelijke domeinen draagt niet alleen
bij tot de psychologisering van het personage, maar kan ook de ontwikkeling van
lezers beïnvloeden. Het toe-eigenen van wetenschappelijke concepten of benamingen
blijkt immers ook bij reële jongeren een rol te spelen in de identiteitsconstructie rond
wetenschap. Een specifieke gevalstudie onderzocht hoe jongeren wetenschap kunnen
inpassen in hun persoonlijke interesses. Daarbij bleek dat die persoonlijke
betrokkenheid tot uiting kwam in de specifieke invulling die zij, met respect voor
de criteria van de wetenschappelijke discipline, gaven aan het wetenschappelijke
register (Levrini et al., 2015). Zo vulden de leerlingen uit het onderzoek het concept
‘temperatuur’ in vanuit hun persoonlijke interesses en kleurden hun filosofische,
sociale of technische interesses het taalgebruik. Olivia Levrini en haar
medeonderzoekers vatten dit mechanisme samen met het concept ‘appropriation’,
dat zij op hun beurt ontlenen aan Bakhtin (1981).
The word in language is half someone's else's. It becomes “one's own”
only when the speaker populates it with his own intention, his own accent,
when he appropriates the word, adapting it to his own semantic and
expressive intention. (Levrini et al., 2015, p. 293)
Hoewel hun toepassing erop gericht is wetenschappelijke vorming te verbinden met
identiteitsconstructie, blijkt het concept ook goed inzetbaar voor mijn doel, namelijk
nagaan hoe het wetenschappelijke register in kinderliteratuur bijdraagt aan
beeldvorming rond wetenschappers. De vermenging van identiteit en
wetenschappelijke taal die de jongeren uit het onderzoek zelf bereiken in de context
van het klaslokaal, wordt de lezers dan aangereikt vanuit het boek. Het is immers
mijn overtuiging dat fictie en non-fictie de verzameling ervaringen van lezers
aanvullen en uitbreiden en zo, indirect, een rol kunnen spelen bij identiteitsvorming.
Die overtuiging deel ik met heel wat
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cognitieve literatuurwetenschappers, die aannemen dat lezers op verschillende niveaus
in wisselwerking treden met verhalen en dat die wisselwerking beschikt over ‘the
potential to reflect, engage and influence our beliefs and values’ (Whiteley, 2014, p.
393).
De manier waarop personages omgaan met het wetenschappelijke register zou dus
de perceptie van dat register door reële lezers kunnen beïnvloeden. Of dat register
wordt gehanteerd door de verteller, door focaliserende of andere personages is niet
zonder betekenis: het kent dat register immers zo ook toe aan een bepaalde sociale
groep en weerspiegelt machtsverhoudingen (Stephens, 1992, pp. 47-59). De manier
waarop een verteller of personage het wetenschappelijke register inzet, kan er dus
toe leiden dat lezers zich met de spelers van het verhaal identificeren en hen
beschouwen als lid van de ingroup of zich van hen onderscheiden, en zichzelf als
outgroup beschouwen. In alle hierboven besproken gevallen lag het wetenschappelijke
register bij het focaliserende personage, waarmee lezers zich doorgaans gemakkelijker
zullen identificeren. Als lezers in het leesproces oog hebben voor hun eigen zelfbeeld
én dat van de focalisator en die tegen elkaar afwegen, hernemen ze als het ware het
proces waarin ze een sociale identiteit opbouwen (Stephens, 1992, pp. 68-69). Een
personage dat wetenschappelijke activiteiten onderneemt en een wetenschappelijk
register hanteert, zou zo dus ook de identiteitsconstructie van een lezer kunnen
beïnvloeden.
Dat identiteit geen absoluut gegeven is, maar ontwikkeld kan worden, wordt op
meerdere punten in De evolutie van Calpurnia Tate gesuggereerd:
Ik hield mijn hand bij de grond en de kever, of liever de Cotinus texana,
stommelde eraf en trippelde onbekommerd weg. (Kelly, 2015, p. 30)
De nadrukkelijke correctie van de naam van het insect weerspiegelt Calpurnia's
leerproces. De wetenschappelijke houding blijkt geen vanzelfsprekendheid en
identiteit wordt zo minder als een stabiele, essentialistische categorie geprofileerd.
Ook laat deze formulering de lezer toe om de betekenis van Cotinus texana af te
leiden uit de context. Zelfs als de verwoording
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didactisch gestuurd is,3 zorgt de samenhang met de evolutie van de verteller en het
focaliserende personage ervoor dat het niet betuttelend overkomt. De lezers worden
tegelijk met Calpurnia ingeleid in dit nieuwe register, zodat de wetenschappelijke
termen geen breuk vormen met het taalgebruik van de ingroup.
Ook als lezers zich niet identificeren met wetenschappers, kan de karakterisering
van het personage hun overtuigingen beïnvloeden. Zoals eerder bleek, worden
wetenschappers in fictie en ook non-fictie vaak stereotiep afgebeeld, waarbij vooral
hun gerichtheid op feiten en rede en het vermeende onvermogen om sociale relaties
aan te gaan in de verf wordt gezet. De vermenging van verschillende domeinen
binnen een bepaald register kan lezers vertrouwd maken met nieuwe registers en,
wat wellicht nog belangrijker is, er mogelijk toe leiden dat zij dat register anders
gaan categoriseren. Denk aan de manier waarop Hidde kennis van insecten verzoent
met psychologie. Op een vergelijkbare manier blijken de citaten uit Darwins On the
Origin of Species aan het begin van elk hoofdstuk in De evolutie van Calpurnia Tate
ook toepasbaar op de emotionele en cognitieve ontwikkeling van Calpurnia. Het
cognitieve mechanisme dat hier speelt is blending, waarbij elementen van
verschillende domeinen worden samengebracht en leiden tot een nieuw domein met
een eigen logica (Stockwell, 2002, pp. 97-98). Blending nodigt lezers uit om kennis
van verschillende domeinen op een onbekende manier samen te brengen. Die
vermenging van registers is dan ook een krachtig middel om stereotiepe ideeën rond
bijvoorbeeld ‘wetenschapper’ bij te sturen. Het laat toe om gaandeweg een nieuw
idioom te verkennen, gesteund door kennis en ervaringen.

3

Uitbreiding van woordenschat wordt vaak beschouwd als een van de positieve uitkomsten
van lezen. Vele auteurs dragen daar bewust toe bij of zorgen er (al dan niet vanuit een
onderschatting van kindlezers) voor dat moeilijkere woorden te begrijpen zijn vanuit de
context. Ook wetenschappelijke termen worden geregeld verklaard: bijvoorbeeld in
vraaggesprekken, via contextuele ingrepen als in het voorbeeld of met voetnoten of een
register aan het einde van het boek. Reeksen als De coole avonturen van Emma Dewit (Dixie
Dansercoer & Reina Ollivier) en George (Lucy & Stephen Hawking) werken met verschillende
teksttypes en lassen tussen de verhalende tekst tekstdelen in met feitelijke informatie.
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Waarom non-fictie soms onzin vertelt
Kan ook non-fictie bijdragen aan een dergelijke ontwikkeling en personalisering van
registers? In zogenoemde literaire non-fictie ‘benadert [de auteur] de objectieve
werkelijkheid op een subjectivistische wijze, als een fictieschrijver dus’ (Van den
Hoven, 2011, p. 117). Narratieve en stilistische technieken zoals een zichtbare
verteller, beeldspraak of herkenbare verhaalscripts kunnen de aandacht vestigen op
het wetenschappelijke register en de lezer zo uitnodigen tot reflectie. Zoals in fictie
verschillende domeinen samenkomen in één personage, zo zou ook in non-fictie de
vermenging van domeinen de drempel naar het wetenschappelijke register en bij
uitbreiding wetenschappelijk denken kunnen verlagen - en er lezers zo eventueel toe
brengen wetenschappelijke concepten zo naar hun hand te zetten dat ze aansluiten
bij hun identiteit.
Neem het volgende fragment uit Winterdieren (Bibi Dumon Tak, 2012), een
verzameling dierenportretten:
Professoren onderwierpen die grijze jager dan ook aan een onderzoek tot
op de micrometer. Van de Antarctische ijsvis zelf bleef op den duur niet
veel meer over dan een formule op papier.
‘Heb jij al gekeken naar de vertering van de enzymen?’
‘Ja, als je 4,5 mu H20 vermenigvuldigt met 1,2 mu met een
standaard-deviatie van 0, 3 mu en die uitkomst gedurende 2 tot 4 uur op
37°C geprepareerde acrylamide zet dan weet je dat je goed zit.’
‘Ook als je de amplitude van 2% KCI meerekent?’
‘Nee, dan krijg je 500 mM KCI + 100 mM Tris-Hci, maar dan moet je
wel rekening houden met een polymere kettingreactie.’
‘Duidelijk, collega. We zijn eruit.’
Pfieuw.
Echt pfieuw.
Wat die wetenschappers hebben ontdekt is dat de Antarctische ijsvis
antivries door zijn aderen heeft stromen. Dat spul breekt ijskristallen af.
Handig als je in de zuidelijke ijszee woont, of als je een bevroren slot wil
openmaken.’ (pp. 44-45)
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Dat wetenschappers hier ‘spreken’ in formules lijkt hen op het eerste gezicht te
positioneren in de outgroup. Een (voor de meeste lezers) onbegrijpelijke conversatie
tussen wetenschappers eindigt ironisch met ‘Duidelijk collega. We zijn eruit’ en stelt
daarmee hun expertise én taalgebruik in duidelijk contrast met dat van de
geïntendeerde lezer, een positie die verderop versterkt wordt door het verwijswoord
‘die’, dat afstand schept. De ingevoegde dialoog en de reactie daarop lijken daardoor
het wetenschappelijke register te parodiëren en de reducerende benadering waarmee
wetenschap naar het wonderlijke dier kijkt, aan de kaak te stellen. Met een
welwillender blik kan deze passage echter ook anders gelezen worden en slaat die
misschien net een brug tussen het wetenschappelijke register uit vakpublicaties en
dat van de geïnteresseerde leek. Het fragment maakt immers een duidelijke beweging
van de Antarctische ijsvis naar de formule en weer terug en vertaalt die formules
naar het begrijpbare begrip ‘antivries’. Lezers met weethonger - een leeshouding die
onderzoekers van jeugdliteratuur volgens Farah Mendlesohn (2009, pp. 51-55) ten
onrechte lang links lieten liggen - kunnen zo hun eigen wetenschappelijke
woordenschat uitbreiden. Het complexere wetenschappelijke register vult dan een
behoefte in die samengaat met een identiteit die de lezers reeds aangenomen hebben
of wensen aan te nemen, ook als die lezers dat register nog niet ten volle begrijpen
(in dit geval is de dialoog ook écht niet te begrijpen, zoals bleek toen ik die aan
chemici voorlegde).
Voor die vertaalslag van wetenschap naar het bredere publiek wordt vaak een
beroep gedaan op metaforen, zoals hier ‘antivries’. Anders dan het beeld van neutrale
en objectieve wetenschap soms doet uitschijnen, spelen metaforen ook binnen de
wetenschap een belangrijke rol: met name in jonge wetenschapstakken in ontwikkeling
komen ze frequent voor. Bekend is bijvoorbeeld de rol van tekstmetaforen
(alfabet,script,code) bij doorbraken in het DNA-onderzoek. Dergelijke
theorievormende metaforen krijgen soms een tweede leven als pedagogische
metaforen (Semino, 2008, pp. 131-132). Ook het gebruik van metaforen in non-fictie
kan daartoe gerekend worden. In Het wonder van jou en je biljoenen bewoners stapelt
Jan Paul Schutten (2015) metafoor op metafoor. De maag ‘lijkt op een moordenaar’,
darmen ‘wassen al op 37 graden door en door schoon’ en de gal werkt ongeveer als
‘een dressing voor de sla’ (pp.99-100). De combinatie van meerdere metaforen voor
hetzelfde concept zou kunnen voorkomen dat wetenschappelijke concepten
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of inzichten te sterk worden vereenvoudigd of dat ze verengd worden tot enkele
kenmerken (Semino, 2008, p. 167). Ook kunnen we veronderstellen dat die ruime
schakering aan metaforen helpt om wetenschappelijke concepten in te passen in
persoonlijke ervaringen en ze toe te eigenen (‘appropriation’). In tegenstelling tot
het voorbeeld uit Winterdieren hierboven en dat uit de inleiding is het
wetenschappelijke register in non-fictie meestal niet verbonden aan concrete
wetenschappers, zodat groepsidentiteiten minder in de weg zitten bij de omgang met
dat register.
Metaforen en vergelijkingen zijn niet de enige techniek waarmee Schutten probeert
om de informatie in overeenstemming te brengen met de belevingswereld en
ervaringen van de geïntendeerde lezer. Ook het spel met verhaalpatronen springt in
het oog. In een stuk over virussen bouwen Schutten en Floor Rieder, die het boek
illustreerde, voort op sciencefiction-scripts waarin superhelden vijandige legers
bestrijden met ‘poortwachters’, ‘sorteerstations’ en een ‘zelfvernietigingsprogramma’
(Schutten, 2015, pp. 28-31). Elders in het boek opent een historische schets van
Andreas Vesalius met een scène die doet denken aan de romantische griezelroman
(pp. 36-37), of werken hormonen als ‘toverdrankjes’ uit sprookjes (p. 60). Dit
intertekstuele spel is ook in de illustraties en de tussentitels nadrukkelijk aanwezig.
Het wetenschappelijke register wordt zo ingepast in registers waarmee lezers naar
verwachting wél vertrouwd zijn. Het discours rond puberteit, de berichtgeving over
verliefdheid in een dagboek, de toon van een roddelblad of populaire krant vormen
de manier waarop lezers omgaan met de wereld en de dingen die hen overkomen.
Net als beeldspraak, verhaalpatronen en teksttypes brengen illustraties dus meerdere
domeinen samen. Zo herken je in de illustratie over de slaapcyclus (Figuur 2) de
schematische grafiek uit wetenschappelijke en wetenschapspopulariserende teksten
over slaap.

Figuur 2: Uit Het wonder van jou en je biljoenen bewoners, p. 69, Floor Rieder (ill)

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

42
Beide verbeelden een gemiddeld slaappatroon en tonen een grafiek met vijf
terugkerende cycli, die alle pieken voor ze weer dalen. In Het wonder van jou is de
curve vervangen door een vergelijkbare lijn uit de werkelijkheid, namelijk die van
een reeks bergtoppen. Op een ervan schreeuwt een skiër ‘Waar is mijn REM-slaap?’
Taal- en visuele humor worden hier dus gecombineerd en opgebouwd rond het
homoniem ‘rem’. Om de grap te vatten moeten lezers in staat zijn een grafiek te
lezen, die te herkennen in de illustratie en de dubbele betekenis van ‘rem’ in deze
context te vatten. Een toelichting van de vier fasen tijdens de slaap en van het
letterwoord ‘rem’ is op dezelfde dubbele pagina te lezen, evenwel zonder expliciete
verwijzing naar de illustratie. Deze ‘blending’ van registers kan lezers versterken en
het gevoel geven dat wetenschappelijk denken deel kan uitmaken van hun identiteit:
wie in staat is een grap te begrijpen, wordt immers bevestigd in zijn of haar
lidmaatschap van de groep.

Waarom wetenschap in ieders verhaal moet kunnen passen
Zowel fictie als non-fictie zetten ‘wetenschappelijk’ taalgebruik in om wetenschappers
te karakteriseren of een denkproces te typeren. In de besproken boeken gebeurt dat
op het eerste gezicht tegengesteld aan de verwachtingen en trekken ze als het ware
elkaars kleedje aan: in fictie wordt het wetenschappelijke register rigoureuzer
toegepast om het verhaal authenticiteit te verlenen of personages te karakteriseren,
terwijl non-fictie juist terugvalt op narratieve en zelfs fictionele elementen. Toch
toont een nadere analyse dat dat onderscheid niet zo uitgesproken is. In beide gevallen
brengen de vertellers verschillende domeinen samen, zodat het wetenschappelijke
register wordt ingebed in een persoonlijk verhaal.
De gekozen voorbeelden illustreren dat wetenschappers niet uitsluitend in de
outgroup worden gesitueerd, zoals wel het geval was in de inleiding van Het wonder
van jou en zoals ook populaire fictie vaak doet. Onderzoek naar de beeldvorming
rond wetenschappers legde tot nog toe vooral de stereotiepe voorstellingen bloot,
een weergave die ‘contribute[s] to the distancing of the people we think of as real
scientists from the everyday experiences of children’ (Ford, 2006, p. 227). Door ook
andere weergaves onder de loep te nemen en te focussen op het wetenschappelijke
register als element van een wetenschappelijke identiteit, openen we perspectieven
om de brug te slaan tussen
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onderzoek naar literatuur, wetenschapseducatie en identiteitsvorming. Inzicht in de
wisselwerking tussen die domeinen is belangrijk. De receptie van wetenschappelijke
bevindingen wordt immers sterk beïnvloed door groepsidentiteiten (Nauroth,
Gollwitzer & Kozuchowski, 2017, p. 765), die op hun beurt gekleurd kunnen worden
door literatuur en andere media. Ongeacht de wetenschappelijke kennis die iemand
heeft, zou vooral iemands sociale identiteit bepalen hoe die wetenschappelijke
resultaten inschat. Willen we kinderen, en bij uitbreiding alle burgers, ontvankelijk
maken voor wetenschappelijk onderzoek, dan hebben we er dus baat bij om
wetenschap niet af te zonderen van andere perspectieven op de wereld, maar juist
verschillende domeinen met elkaar te verzoenen, in werkelijkheid, in literatuur en
in onderzoek.
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Over oerwoud en olifanten
De beeldvorming van Suriname in Surinaamse en Nederlandse
prentenboeken
Anne Klomberg
[...] als Leeflang heeft hij de ziel van Suriname ingeademd en de huid van
de Surinaamse culturen over zich heen getrokken, totdat hij als een
Surinamer ronddanste.
(De Roo, 1992, z.p.)
In 1992 vond een bijzondere onthulling plaats in de Surinaamse literaire wereld.
Winston Leeflang - door recensenten een ‘veelbelovende Surinaamse schrijver’
genoemd - bleek geen Surinamer te zijn, maar een Nederlander. Het was het
pseudoniem van Michiel van Kempen, surinamist en bijzonder hoogleraar
Nederlands-Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Deze onthulling
was vooral verrassend, omdat de recensies die Van Kempen tot dan toe over de
Surinaamse literatuur had geschreven niet in goede aard waren gevallen bij de
Surinaamse critici. Ze verweten hem dat hij ‘als Hollander niets van Suriname en de
Surinaamse literatuur snapte’ (De Roo, 1992, z.p.(. Een bijzondere paradox dus. Na
de bekendmaking groeide de bewondering voor Van Kempen, en schreef recensent
Jos de Roo de lovende woorden waarmee dit artikel begint.
Naar aanleiding van deze kwestie stel ik de vraag naar de invloed van de culturele
achtergrond van auteurs op de beeldvorming van andere culturen in hun verhalen.
Om de nuances van een andere cultuur vast te kunnen leggen, moeten schrijvers in
essentie ‘insiders’ worden, stellen Carol Doll en Kasey Garrison (2013, p. 11). Van
Kempen lijkt hier onder zijn pseudoniem in geslaagd te zijn. Daaruit volgt de vraag
in hoeverre zijn representatie van Suriname gelijkenissen vertoont met die van andere
Nederlandse of juist Surinaamse auteurs. Om dat te onderzoeken, voer ik een
vergelijkende studie
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uit, waarin ik prentenboeken van Nederlandse schrijvers, Surinaamse schrijvers, en
schrijvers van gemengde afkomst tegen elkaar afzet.

Het gevaar van een ‘single story’
Deze studie naar de beeldvorming van Suriname past binnen de aanhoudende aandacht
voor culturele diversiteit in de jeugdliteratuur. Uit het zomernummer 2017 van
Literatuur zonder leeftijd blijkt dat dit onderwerp nog altijd hoog op de jeugdliteraire
agenda staat. De roep om meer jeugdboeken die de diversiteit van de Nederlandse
samenleving weerspiegelen, klinkt steeds luider. Het is voor de ontwikkeling van
kinderen immers cruciaal dat zij zichzelf kunnen herkennen in de boeken die ze lezen
of voorgelezen krijgen, dat ze zich erkend voelen, en dat ze kennis kunnen maken
met de culturen die Nederland rijk is. Kinderen hebben behoefte aan zowel spiegels
als ramen om de wereld om hen heen te ontdekken (Miradi, 2017, p. 181), en het is
belangrijk om kritisch te zijn over wat ze in die spiegels en door die ramen zien. Zo
vertelde een Surinaamse moeder uit Amsterdam aan recensent Bas Maliepaard dat
haar dochter dacht dat ‘alleen blonde meisjes prinsesjes konden zijn’ (Maliepaard,
2012, z.p.). Ook de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie vertelt in
haar TED-talk over een soortgelijke ervaring:
I had become convinced that books by their very nature had to have
foreigners in them and had to be about things with which I could not
personally identify. [...] So what the discovery of African writers did for
me was this: It saved me from having a single story of what books are.
(Adichie, 2009, z.p.)
Ze onderstreept het belang van een uiteenlopend aanbod van verhalen over
verschillende culturen: ‘Stories matter. Many stories matter. Stories have been used
to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize’
(2009, z.p.). Als steeds hetzelfde verhaal opnieuw verteld wordt, ontstaat er een
‘single story’, een eenzijdig verhaal. Zo'n verhaal lokt stereotypen en vooroordelen
uit, en het probleem met stereotypen is niet dat ze in essentie onwaar zijn, maar dat
ze onvolledig zijn, betoogt Adichie (2009, z.p.): ‘They make one story become the
only story.’ Het gevaar is dat een
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eenzijdig verhaal de verschillen of de overeenkomsten tussen mensen onevenredig
benadrukt, waardoor een weinig genuanceerd beeld ontstaat. Het onbegrip en de
onwetendheid die mogelijk volgen uit een dergelijk eenzijdig beeld over de Ander,
kunnen bijdragen aan sociale spanningen en onverdraagzaamheid.
Een belangrijke factor in het ontstaan van een eenzijdig verhaal is macht. Adichie
noemt het ‘nkali’, wat losjes vertaald neerkomt op ‘groter zijn dan een ander’. Het
is volgens haar een leidend principe in de manier waarop we verhalen vertellen:
Stories too are defined by the principle of nkali: How they are told, who
tells them, when they are told, how many stories are told, are really
dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another
person, but to make it the definitive story of that person. (Adichie, 2009,
z.p.)
In de relatie tussen Suriname en Nederland is een dergelijke machtsstructuur waar
te nemen. De Gouden Eeuw kenmerkt niet alleen een welvarende periode in de
Nederlandse geschiedenis, maar staat ook te boek als een zwarte bladzijde vanwege
de onmenselijke slavenpraktijken. Afrikaanse slaven werden naar de plantages op
de ‘Wilde Kust’ van Zuid-Amerika vervoerd om het zware werk op te knappen. Met
de verspreiding van een negatief en essentialistisch beeld van de zwarte bevolking
werd de slavernij gerechtvaardigd: ‘de Afrikaan’ was lui, wreed, losbandig en
bovendien inferieur vanwege de donkere huidskleur (Oostindie, 1997, p. 41). Na de
afschaffing van slavernij in 1863 bleef Suriname een Nederlandse kolonie, waar de
invloed van de Nederlanders nog altijd merkbaar was, zoals blijkt uit het volgende
fragment uit de VPRO/NTR-documentaire Andere Tijden: Leven in koloniaal
Suriname:
De manier waarop je gekleed was, de manier waarop je sprak, de manier
waarop je je voedsel voorbereidde; dat was ingegeven door de Nederlanden
en dat was dominant. De witte man stond aan de top. En dan krijg je de
anderen daaronder. Hoe donkerder je was, hoe lager je op de
maatschappelijke ladder stond. (Ruigrok, 2015)
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Gezien de grote impact die de Nederlandse aanwezigheid heeft gehad op de
Surinaamse samenleving is het niet ondenkbaar dat er referenties naar het koloniale
verleden te vinden zijn in de jeugdliteratuur. Daarom stel ik in het voorliggende
onderzoek het zoeklicht onder andere af op verwijzingen naar machtsverhoudingen,
die teruggevoerd kunnen worden op het slavernijverleden, om zo inzicht te krijgen
in hoeverre dat verleden nu nog steeds invloed uitoefent op de beeldvorming van
Suriname. Dat doe ik vanuit een imagologische invalshoek. De imagologie is een
theoretisch kader dat gericht is op de literaire representatie van een Ander, met als
doel de stereotypen en vooroordelen die geassocieerd worden met die betreffende
Ander naar de oppervlakte te halen.1 Een oriëntalistisch perspectief, dat uitgaat van
de relatieve machtsverhouding tussen het Westen en het Oosten ten gunste van het
Westen (Said, 1978, p. 3), sluit nauw aan bij het imagologische uitgangspunt. Vanuit
dit gecombineerde imagologisch-oriëntalistische gezichtspunt bestudeer ik patronen
in de beeldvorming van Suriname.
Bij de selectie van het corpus heb ik ervoor gekozen om prentenboeken te
analyseren, om zowel de tekstuele als de visuele representatie van Suriname te
bestuderen. Door middel van twee zoekopdrachten in het Centraal Bestand
Kinderboeken, met als respectievelijke zoektermen ‘prentenboeken Suriname’ en
‘Surinaamse prentenboeken’, is een corpus samengesteld van tien prentenboeken,
gepubliceerd tussen 1978 en 2013.2 Naar aanleiding van de casus Leeflang/Van
Kempen zijn de boeken gecategoriseerd op basis van de afkomst van de schrijvers.
Dat resulteerde in drie categorieën: Surinaamse, Surinaams-Nederlandse, en
Nederlandse auteurs. Eén boek uit die laatste categorie is in opdracht gemaakt ter
ere van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het bijzondere geval van Winston
Leeflang is als aparte categorie beschouwd. De andere negen boeken bleken gelijk
verdeeld te kunnen worden over de categorieën.

1
2

Zie onder andere (O' Sullivan, 2011).
De volgende boeken zijn in het corpus opgenomen: Mechtelly & Stanley Heinze, Japi en
Joewan (1978); Gerrit Barron & Ernest Hofwijks, Een korjaal vol dieren (1990); Paul
Middellijn & Ilène Themen, Kikkervisje en Heer Snoek (1990); Mies Strelitski & Arnold de
Hartog, Woebie en Djoekie: de geheimen van het oerwoud (2007); Elly van der Linden &
Suzanne Diederen, Waar is Lizzy? (2007); Jeanine Cronie &Totie Cronie, Eén, twee, drie,
vier: hoofddoek van plezier! (2013); Noni Lichtveld, Mijn pijl bleef in de kankantri (1993);
Marijke van Mil, Kikkertje & Slangetje (2001); Glynis Terborg, Max en zijn koffer (2007);
Winston Leeflang & Gerold Slijngard, Heer Slaapslurf (1993).
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Handvatten voor de analyse van het corpus vond ik in een model van Dominique
Sandis (2004, p. 112), met negen elementen die zij als terugkerende componenten
in de literaire constructie van culturen identificeert. Deze elementen betreffen onder
andere gewoonten en tradities, religie(s), taal, cultureel erfgoed, flora en fauna, het
dagelijkse leven, en ideologische en politieke opvattingen. In aanvulling op Sandis'
model - en ingegeven door de categorisatie naar culturele achtergrond - gaat speciale
aandacht uit naar de zogeheten vijf F'en van Elsie Begler (1998): ‘food, fashion,
fiestas, folklore, and famous people’ (geciteerd in Doll & Garrison, 2013, p. 8).
Wanneer een cultuur voornamelijk aan de hand van deze vijf elementen wordt
gerepresenteerd, brengt dat het risico van een oppervlakkige of stereotiepe
beeldvorming met zich mee. De verwachting is dat Nederlandse auteurs, als ‘culturele
outsiders’, zich vaker beroepen op deze vijf elementen dan de Surinaamse schrijvers,
die de Surinaamse cultuur immers uit eerste hand kennen en meer gebruik kunnen
maken van wat Begler ‘cultuur met een kleine “c”’ noemt: ‘the social, economic and
political systems of a society - with people's values and beliefs providing a framework
for all other aspects’ (Doll & Garrison, 2013, p. 8).
Voor de analyse van de illustraties is gebruik gemaakt van de beeldcodes die
William Moebius (1990, pp. 139-143) voorstelt. Deze codes betreffen de symbolische
betekenis van bepaalde visuele elementen, zoals de positie van een personage op de
pagina, de omkadering van de illustraties, en het gebruik van lijnen, vlakken, en
kleuren. Zo worden donkere kleuren bijvoorbeeld geassocieerd met teleurstelling,
en felle kleuren met blijdschap.
Uit deze analyse blijkt dat de hypothese dat Nederlandse schrijvers zich vaker van
de vijf F'en zouden bedienen dan Surinaamse schrijvers niet is uitgekomen. Het
omgekeerde blijkt zelfs: in de boeken van de Surinaamse auteurs zijn net wat meer
verwijzingen naar de vijf F'en gevonden dan in die van de Nederlandse auteurs.
Daarbij verschillen de groepen auteurs in de soort ‘F’ die ze benutten en de manier
waarop ze dat doen. Ook wat betreft de setting van de verhalen en de personages
lijken zich patronen af te tekenen die samenhangen met de culturele achtergrond van
de schrijvers. In wat volgt zal ik deze bevindingen bespreken en illustreren met
voorbeelden uit het corpus.
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Patronen
Het oerwoud
Een eerste patroon betreft de setting van de verhalen: zeven van de tien prentenboeken
spelen zich in Suriname af. Dit gaat om alle drie de boeken van de Surinaamse auteurs,
twee boeken van Surinaams-Nederlandse auteurs, één boek van een Nederlandse
auteur, en het verhaal van Winston Leeflang. In vier daarvan (één uit elke categorie)
is het oerwoud de primaire locatie. Dat oerwoud wordt doorgaans gevisualiseerd als
een dichtbeboste en dunbevolkte plek. Vanuit een oriëntalistische invalshoek, die
uitgaat van de relatieve superioriteit van het Westen ten opzichte van de rest van de
wereld, kan dit gelezen worden als een teken van primitiviteit. Een gebrek aan
bebouwing en industrie suggereert wellicht economische en technologische
achterstand. Ook het imagologische model van centrale en perifere landen is hier
van toepassing: centrale gebieden (in dit geval het Westen) worden gezien als
progressief en modern, terwijl landen in de periferie (hier: Suriname) eerder de
stempel ouderwets of traditioneel krijgen (Chew, 2006, p. 184).
Een element dat deze beeldvorming mogelijk versterkt, is het geloof in spirituele
krachten dat sterk samenhangt met de ongetemde, bosrijke omgeving. In drie van de
vier boeken die zich in deze setting afspelen, wordt het oerwoud voorgesteld als een
magische en mysterieuze plek, en zelfs als de verblijfplaats van geesten en goden.
Daarmee is het de locatie waar het magische denken en het magische realisme bij
uitstek hun uitwerking vinden. Een voorbeeld is te vinden in Woebie en Djoekie: de
geheimen van het oerwoud (Strelitski & De Hartog, 2007). De ‘geheimen’ uit de titel
verwijzen naar de zogenoemde orchideeënkindjes: kleine, feeënachtige wezentjes
die zorg dragen voor het oerwoud. Als Woebie en Djoekie verdwalen, schieten de
orchideeënkindjes hen te hulp. Aan de realistische omgeving wordt zo een magisch
element toegevoegd, dat zich manifesteert zodra Woebie en Djoekie het nodig hebben.
Bovendien komt er wat van die magie mee naar Nederland als een van de
orchideeënkindjes zich in een rugzak van de vakantiegangers verstopt, waarmee
gesuggereerd wordt dat magie in Nederland ontbreekt. Zo wordt een contrast geschetst
tussen beide landen, met Suriname als een exotische plek ‘where the laws of
normality, realism and mundane plausibility
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are suspended in favour of “strange”, exciting, unpredictable and sometimes even
supernatural or magical events’ (Leerssen, 2007, p. 325).
Deze interpretatie van het exotische, magische oerwoud wordt gestuurd door de
context waarin het boek gemaakt is. Vanuit een Caraïbisch of Surinaams perspectief
is het magische denken wellicht een vanzelfsprekend aspect van de (jeugd)literatuur.
Een exotische lezing van het oerwoud als verblijfplaats van spirituele of magische
krachten werkt daarom enkel vanuit een Nederlandse context; van daaruit gezien is
Suriname immers ‘exotisch’. In het geval van Woebie en Djoekie is er bovendien
sprake van een ‘positive appreciation of the exotic’ (Leerssen, 2007, p. 325),
ingegeven door de positieve eigenschappen die de orchideeënkindjes toegeschreven
krijgen. In de eerste plaats zijn ze behulpzaam. De verdwaalde vakantiegangers
bevinden zich in een angstige situatie, en zijn wellicht zelfs afhankelijk van de
orchideeënkindjes voor hun overleven. Die laatsten bevinden zich op dat moment in
een relatief machtigere positie, maar schieten de twee vriendjes wel te hulp. In deze
zin is er sprake van een omgekeerde machtsverhouding in vergelijking met de
koloniale periode, waarin de buitenlandse kolonisatoren hun macht over de lokale
bevolking misbruikten om ze in slavernij te dwingen. In Woebie en Djoekie laten de
orchideeënkindjes zich van een betere kant zien, en vormen zo een tegenvoorbeeld.
Verder krijgen ze naast behulpzaamheid ook de positieve eigenschap zorgzaamheid
toebedeeld: bomen en planten bloeien in het bijzijn van de orchideeënkindjes, zelfs
als ze naar het ‘magieloze’ Nederland gebracht worden.
Hoewel de interpretatie van het oerwoud als verblijfplaats van spirituele krachten
voorkomt in verhalen van zowel Surinaamse en Surinaams-Nederlandse als
Nederlandse auteurs, is er toch een verschil in de manier waarop dat spirituele of
magische vorm krijgt. In de verhalen van de twee eerstgenoemde groepen schrijvers
blijft het een onzichtbare entiteit, terwijl het in Woebie en Djoekie fysiek vorm krijgt
in de orchideeënkindjes. Dat suggereert toch een meer rationele instelling, namelijk
dat iets pas bestaat als het ook zichtbaar is.

Macht in de dierenwereld
Een tweede patroon betreft de personages. In de helft van de boeken uit het corpus
is een hoofdrol weggelegd voor een dierlijk figuur. Het gaat hierbij om
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de drie boeken van Surinaamse auteurs, één van een Surinaams-Nederlandse schrijver,
en het boek van Winston Leeflang. Het optreden van dierlijke personages in dit
corpus past binnen de ruimere context van de creoolse verteltraditie, waarin dieren
een zodanig grote rol spelen dat Michiel van Kempen in zijn naslagwerk Een
geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003, pp. 143-145) een hoofdindeling
voorstelt op basis van een menselijke of een dierlijke protagonist. Onder de dierlijke
hoofdpersonages wordt een tweede onderscheid gemaakt tussen spinvertellingen
(‘Anansitori’)3 en fabels (‘verhalen met andere dieren’). In dit opzicht kunnen alle
prentenboeken uit het corpus met een dier in de hoofdrol onder de tweede noemer
geschaard worden. Kenmerkend voor de fabel is dat de dierenwereld een spiegel
voorhoudt aan de mensenwereld, wat het maken van een verdekte vergelijking en
het uitdragen van een bepaalde boodschap of moraal mogelijk maakt. Een dergelijke
vergelijking is veelal terug te voeren op machtsverhoudingen, die in deze context
gerelateerd kunnen worden aan het slavenverleden en de periode van Nederlandse
dominantie.
Dit is bijvoorbeeld het geval in Heer Slaapslurf (Leeflang & Slijngard, 1993). De
olifant is op zijn fiets vertrokken om bananen te halen. Dat doet hij bij Baas Aap,
die op dat moment lekker in zijn hangmat ligt te luieren terwijl een muis het huisje
van Baas Aap aan het schilderen is. De rust is echter voorbij, want Heer Slaapslurf
blijkt autoritair genoeg om de aap direct aan het werk te zetten, zonder daarbij zelf
een poot uit te steken. Sterker nog, hij eigent zich tijdelijk het bezit van de aap toe
en doet liever een dutje in de hangmat. Aan het einde keert de olifant met een
karrenvracht aan bananen tevreden huiswaarts.

3

Deze zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat de verhalen in de eerste plaats relevant
zijn voor het hele Caraïbisch gebied en niet specifiek voor Suriname. In de tweede plaats
zijn ze al ruimschoots onderzocht.
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Er zijn in deze scène drie elementen aan te wijzen die blijk geven van de relatieve
machtspositie van de olifant. In de eerste plaats is dat zijn titel: Heer Slaapslurf staat
intuïtief hoger op de sociale ladder dan Baas Aap, en beide staan hoger dan de muis
zonder titel. Een tweede verwijzing is de fiets van Heer Slaapslurf. Die valt extra op
aangezien olifanten van nature geen behoefte hebben aan dergelijke vervoersmiddelen.
Een letterlijke verwijzing naar dit opmerkelijke bezit van de olifant is te vinden in
een documentaire van Andere Tijden, waarin een van de geïnterviewden vertelt over
het leven in koloniaal Paramaribo: ‘Als je een fiets had, dan was je rijk’ (Ruigrok,
2015). Daarmee kan de fiets gezien worden als een materiële uiting van de relatieve
welvaartspositie van de olifant ten opzichte van de andere dieren. De derde verwijzing
betreft de kleding van de olifant. In zijn essay ‘Should we burn Babar? Questioning
power in children's literature’ beargumenteert Herbert Kohl (1995, pp. 10-11) dat
kleding symbool kan staan voor beschaving en welvaart: ‘power lies with money’.
Dat geldt ook voor Heer Slaapslurf. De olifant - die doet denken aan Babar - draagt
de netste kleding: een lange spijkerbroek en een blouse. De aap heeft weliswaar ook
kleren aan, maar hij ziet er met zijn afgeknipte spijkerbroek en hemd toch wat minder
verzorgd uit dan Heer Slaapslurf. De muis staat zonder kleding weer duidelijk
onderaan. Vanuit een oriëntalistisch perspectief kan in de verhouding tussen de dieren
een parallel gelezen worden met de periode van Westerse dominantie over de
Surinaamse bevolking, waarbij de olifant Nederland symboliseert, en de aap en de
muis de verschillende lagen van de rest van de bevolking. Een andere mogelijke
lezing is dat de relaties tussen de dieren de interne Surinaamse verhoudingen
weerspiegelen.
Door de oriëntalistische invalshoek van deze studie ligt de eerste interpretatie in
dit geval echter wat meer voor de hand.

De ‘F’ van ‘fashion’
Uit de analyse kan worden afgeleid dat de Surinaamse auteurs over het algemeen
wat meer gebruik maken van de vijf F'en dan de Nederlandse auteurs. Zo komt naar
voren dat met name Surinaamse en Surinaams-Nederlandse auteurs inspiratie putten
uit de Surinaamse verteltraditie, in de vorm van fabels met dierlijke hoofdpersonages.
Deze kunnen als voorbeeld van ‘folklore’ (Doll & Garrison, 2013, p. 8) gezien
worden. Verder zijn het ook vooral de Surinaamse auteurs die in hun tekst verwijzen
naar ‘famous people’.
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Twee van de drie auteurs refereren in hun tekst aan historische personen, namelijk
aan een Surinaamse sporter en een Surinaamse arbeider die tijdens een protest
overleed.
Eén van de F'en is daarentegen bij alle groepen auteurs, inclusief Winston Leeflang,
terug te vinden, en dat is de ‘F’ van ‘fashion’. In totaal gaat het om zes van de tien
boeken. In drie daarvan speelt kleding een symbolische rol, zoals bijvoorbeeld in
Heer Slaapslurf het geval is. Dat geldt ook voor Eén, twee, drie, vier, hoofddoek van
plezier! (Cronie & Cronie, 2013), dat ter ere van 150 jaar afschaffing van de slavernij
is gemaakt. Kleding, en met name de angisa,4 vormt hier een brug tussen de
Surinaamse en de Nederlandse cultuur. Het verhaal gaat over het verjaardagsfeestje
van oma. Er is taart, er hangen slingers en er zijn cadeautjes, maar het feest kan niet
beginnen voordat oma's angisa voor feestelijke gelegenheden gevonden is. Kate en
haar broertje gaan direct op zoek en leren ondertussen over het gebruik van de
hoofddoek. Beide tradities worden zo gerespecteerd en verenigd in één viering. In
tegenstelling tot de andere boeken met een Nederlandse setting heeft dit verhaal
bovendien een didactische ondertoon. Zo refereert het nawoord aan het koloniale
verleden, met de bedoeling kinderen bekend te maken met dit hoofdstuk uit de
geschiedenis, en is er een lesbrief beschikbaar met informatie over de slavernij en
lessuggesties om het onderwerp in de klas bespreekbaar te maken. Daarmee spoort
het boek aan tot bewustwording van het verleden.
Ook in andere boeken met een Nederlandse setting komt de angisa voor (soms in
combinatie met een ‘koto’, een bijpassende jurk), maar niet altijd zo expliciet als in
Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van plezier! Zo wordt er in de andere twee boeken
met een Nederlandse setting, Waar is Lizzy? (Van der Linden & Diederen, 2007) en
Max en zijn koffer (Terborg, 2007), nauwelijks nadruk gelegd op culturele
verwijzingen. De oma van Lizzy draagt weliswaar een angisa, maar dit wordt niet
benoemd noch speelt het kledingstuk een rol in het verhaal. Het effect is dat niet de
tegenstelling tussen de Surinaamse en de Nederlandse cultuur opvalt, maar juist de
vanzelfsprekendheid dat er kinderen van verschillende culturele achtergronden in
Nederland wonen. In

4

Dit is een hoofddoek die, afhankelijk van de draagwijze, verschillende boodschappen kan
uitdragen. Het gebruik is met de Afrikaanse slaven meegekomen en heeft zich in Suriname
ontwikkeld tot een traditionele vorm van klederdracht.
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het geval van Max en zijn koffer is dat ook de intentie van schrijfster Glynis Terborg
geweest:
Ik was als kind al gek op boeken maar miste toen plaatjes en teksten waarin
ik mijzelf, als zwart meisje, terugzag of herkende. Boeken waarin ook
kinderen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse een
hoofdrol speelden. Zonder dat daar de nadruk op lag. (Glynis Creations,
2008, z.p.).
Daarmee kunnen de boeken identificatiemogelijkheden bieden aan kinderen met een
Surinaamse achtergrond, zonder dat die achtergrond het thema is of geproblematiseerd
wordt. In Max en zijn koffer wijzen enkel de huidskleur en af en toe het taalgebruik
van de personages erop dat het om kinderen van Surinaamse, Antilliaanse, en Turkse
komaf gaat. Er wordt op een subtiele manier gerefereerd aan de verschillende culturele
achtergronden van de personages, zonder dat er sprake is van een botsing tussen die
culturen. Hun familiebanden en vriendschappen getuigen juist van een
vanzelfsprekend en onproblematisch samengaan. Datzelfde wordt ook vooropgesteld
in Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van plezier!, maar het wordt op een explicietere
manier vormgegeven.
In tegenstelling tot Waar is Lizzy? en Max en zijn koffer wordt in Woebie en Djoekie
kleding juist ingezet om een contrast te schetsen tussen Suriname en Nederland.
Wanneer de vakantiegangers op het punt staan te vertrekken uit Nederland, is het zo
te zien erg koud. De achtergrondkleur van de pagina is grijsgroenig, het sneeuwt, en
de personages dragen dikke jassen en mutsen. Op de volgende pagina zijn de
weersomstandigheden echter volledig omgeslagen. De pagina is nu felgeel, een
verwijzing naar de zon en de warmte, en de winterjassen zijn dan ook vervangen
door vrolijke en kleurige kleding. De moeder van Djoekie draagt bovendien een
angisa. Verhaaltechnisch helpt de stereotiepe beeldvorming van de klimaten om de
reis van het ene naar het andere land te visualiseren. Tegelijkertijd suggereert het
contrast ook een affectief oordeel, waarbij het warme, kleurige Suriname positiever
beoordeeld lijkt te worden dan het koude, grauwe Nederland. Dit past binnen het
exotische perspectief van waaruit Suriname benaderd wordt in Woebie en Djoekie:
‘The other culture is appreciated exclusively in terms of its strangeness; it is
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reduced to the aspects wherein it differs from the domestic standard’ (Leerssen, 2007,
p. 325).

De verhalen van Suriname
Deze bijdrage opende met de vraag in hoeverre de manier waarop Winston
Leeflang/Michiel van Kempen - een ‘Nederlander in Surinaamse huid’ - Suriname
representeert, overeenkomt met de benadering van Surinaamse of Nederlandse auteurs.
Op basis van deze studie lijkt de beeldvorming in zijn tekst over het algemeen de
meeste gelijkenissen te vertonen met die van de Surinaamse auteurs in dit corpus.
In die zin kan Winston Leeflang daadwerkelijk een ‘culturele insider’ genoemd
worden.
De kwestie van Winston Leeflang/Michiel van Kempen gaf aanleiding tot de
centrale vraag in deze studie. Die betreft de invloed van de culturele achtergrond van
de prentenboekmakers op de tekstuele en visuele beeldvorming van Suriname. Die
invloed komt op verschillende manieren naar voren. In de eerste plaats onderscheiden
Surinaamse en Nederlandse auteurs zich van elkaar wat betreft de setting van hun
verhalen: de auteurs uit dit corpus kiezen er over het algemeen voor om de
gebeurtenissen in eigen land te laten spelen - met uitzondering van Woebie en Djoekie.
Surinaams-Nederlandse auteurs nemen hierbij, conform hun achtergrond, een
tussenpositie in. Twee van hen kiezen voor een Surinaamse setting, de andere voor
een Nederlandse.
De keuze voor de setting heeft implicaties voor de beeldvorming van de Surinaamse
cultuur. In tegenstelling tot de verwachting, zijn er meer verwijzingen naar de
stereotypische F'en gevonden in de teksten van Surinaamse auteurs dan in die van
Nederlandse auteurs. De Surinaamse en Surinaams-
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Nederlandse auteurs uit dit corpus putten vaker inspiratie uit het Surinaamse culturele
erfgoed in de vorm van ‘folklore’ en ‘famous people’, terwijl Nederlandse auteurs
vooral gebruik maken van de angisa als voorbeeld van ‘fashion’.
Daarbij treden in vier van de zes boeken van Surinaamse en SurinaamsNederlandse auteurs dieren op als hoofdpersonage (ook een voorbeeld van een
verwijzing naar ‘folklore’). Vanuit een oriëntalistisch perspectief, en tegen de
achtergrond van het Nederlandse kolonialisme in Suriname, kan er in de uitspraken
van en de machtsverhoudingen tussen de dieren een referentie gelezen worden naar
het koloniale verleden. Ook in dit opzicht wijken de boeken van de Surinaamse
auteurs af van die van de meeste Nederlandse. Van de boeken met een Nederlandse
setting verwijst enkel het boek dat ter ere van 150 jaar afschaffing van de slavernij
werd gemaakt, Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van plezier!, naar deze historische
periode. Dat wekt de suggestie dat de herinnering aan het kolonialisme vooral in
Suriname nog een grote impact heeft, en niet zozeer in Nederland (tenzij daar een
concrete aanleiding voor is).
Toch zijn er ook overeenkomsten te vinden. Zo komt het oerwoud bij alle typen
auteurs, inclusief Winston Leeflang, terug als primaire locatie. Aangezien het hier
gaat om het merendeel van de boeken die in Suriname spelen, ontstaat een vrij
eenzijdig beeld van het Surinaamse landschap. Verhalen over het leven in de stad
zouden deze beeldvorming wat kunnen nuanceren, om de vorming van een ‘single
story’ tegen te gaan. Een gevarieerd aanbod van boeken over verschillende culturen
kan immers leiden tot meer kennis en begrip voor elkaar, of zoals Adichie (2009,
z.p.) het verwoordt: ‘when we realize that there is never a single story about any
place, we regain a kind of paradise.’
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‘Ik wil literatuur maken. Maar ik wil ook bijdragen aan de
maatschappelijke discussie’
Ted van Lieshout in de rol van publieke intellectueel
Danique Roestenburg
De Vlaamse bestsellerauteur Griet Op de Beeck maakte in september 2017 veel
indruk met haar optreden in De Wereld Draait Door (DWDD). Aan tafel bij Matthijs
van Nieuwkerk vertelde Op de Beeck dat kindermisbruik het centrale thema zou zijn
van haar nieuwe roman Het beste wat we hebben. Het is een onderwerp dat haar
persoonlijk raakt omdat ze zelf ook op jonge leeftijd seksueel misbruikt is door haar
vader. Die persoonlijke ervaring met incest en de verbreking van de stilte rondom
een dergelijk taboe-onderwerp zorgde voor een ketting aan reacties van een breed
publiek.
Het publieke debat over seksueel geweld werd een week later opnieuw
aangewakkerd met de hashtag MeToo. Wereldwijd deelden en delen - voornamelijk
- vrouwen hun verhaal over hoe ook zij slachtoffer waren van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Toen Op de Beeck opnieuw op de televisie werd
geïnterviewd, moedigde ze die openheid aan en was ze, ondanks of juist mede door
de kritiek die zijzelf kreeg, ‘meer dan ooit overtuigd van het belang om
ongemakkelijke waarheden te benoemen’ (VRT, 2017, z.p.):
Als schrijver kan je veel lullen over maatschappelijk engagement in je
boeken, maar je kan ook je verantwoordelijkheid nemen. Mijn stem klinkt
blijkbaar iets luider en dan zou het misdadig zijn om te ontkennen wat aan
de hand is, zowel voor mezelf als voor iedereen die zoiets heeft
meegemaakt. (VRT, 2017, z.p.)
De publieke bekentenis van Op de Beeck, de vele reacties daarop inclusief die van
haarzelf, en ook de #MeToo-discussie, doen onwillekeurig denken aan Ted van
Lieshout en de openlijke onthulling van zijn pedofiele ervaring. Van Lieshout schreef
zijn boek Mijn meneer (2012) ‘omdat de berichtgeving over pedofilie doorgaans
eindigt bij een pedoseksueel die een slachtoffer heeft
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emaakt, en wat er dan precies gebeurd is wordt overgelaten aan de eigen verbeelding’
(Van Lieshout, 2012, pp. 252-253). Dit boek is opgemerkt in verschillende media
en Van Lieshout werd omwille daarvan onder meer uitgenodigd in Pauw en Witteman.
Ook Zeer kleine liefde (1999), zijn eerdere dichtbundel voor jongeren over dezelfde
pedofiele verhouding, dringt zich in deze context op. Ondanks dat deze bundel
hetzelfde onderwerp heeft als Van Lieshouts roman voor volwassenen, kreeg de
schrijver hiermee veel minder publieke aandacht. Het onderwerp op zich blijkt dus
niet de enige of belangrijkste factor om de aandacht van de media te trekken. De
impact is eerder afhankelijk van het medium, degene die spreekt, de positie van de
spreker, de manier van spreken, de context, en natuurlijk is er de rol van het publiek.
Waar volwassenenschrijvers over het algemeen een verantwoordelijke rol kunnen
hebben in het publieke debat juist door wat zij schrijven en door als gerenommeerde
schrijvers een mening te verkondigen (Heynders, 2011, p. 215), daar wordt in de
regel weinig autoriteit en zeggingskracht aan jeugdschrijvers toegekend. Enerzijds
is dat een gevolg van uitsluiting door het (literaire) establishment, anderzijds is het
ook aan schrijvers zelf te wijten. De roep om meer engagement te tonen in literatuur
voor jongeren is groot, maar ondanks de tijden van wereldwijde onrust en ondanks
het gegeven dat kinderen emotioneel reageren op ingrijpende maatschappelijke
gebeurtenissen, geven betrekkelijk weinig jeugdauteurs gehoor aan deze oproep
(Noorduijn, 2005; Van de Vendel, 2006). Dat neemt echter niet weg dat er ook
jeugdschrijvers zijn die de autonome positie van de literatuur benutten als een
speelruimte, of platform, van waaruit zij zich met het publieke debat en de politiek
kunnen bemoeien. Kijk maar naar Van Lieshout. Hij is een jeugdschrijver die prestige
binnen zijn vakgebied wil krijgen en zich tegelijk ook over de wereld van vandaag
en morgen uitspreekt. Maar maakt dat hem ook een publieke intellectueel?

De publieke intellectueel
Het concept publieke intellectueel is niet eenvoudig te omschrijven en af te bakenen.
Er bestaat een omvangrijke literatuur over het onderwerp en een veelheid aan definities
en antwoorden op vragen als: wie is wel of geen
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publieke intellectueel, is de publieke intellectueel aan het verdwijnen, wat zijn de
gevolgen van de toenemende academisering, specialisering en professionalisering,
van globalisering, digitalisering en de opkomst van sociale media, en welke rol speelt
de intellectueel in het publieke debat anno nu? Belangrijke theoretici als Julian Benda,
Jean-Paul Sartre, Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu, Edward Said, Jürgen Habermas,
Richard Posner en Stefan Collini hebben allen hun denkbeelden over de (publieke)
intellectueel en de ontwikkelingen daarin (Roestenburg, 2017). In de studie Writers
as Public Intellectuals: Literature, Celebrity, Democracy (2016) borduurt Odile
Heynders, hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschappen, voort op de al
bestaande definities en vat de inzichten van de belangrijkste theoretici samen. Ze
komt tot de volgende definitie van het begrip:
The public intellectual intervenes in the public debate and proclaims a
controversial and committed and sometimes compromised stance from
the sideline position. S/He has critical knowledge and ideas, stimulates
discussion and offers alternative scenarios in regard to topics of political,
social and ethical nature, thus addressing non-specialist audiences on
matters of general concern. Public intellectual intervention can take many
different forms ranging from public speeches to books, articles, manifestos,
documentaries, television programmes and blogs. Today's public
intellectuals operate in media-saturated societies and have to be visible in
order to attain cultural authority and communicate to broad on- and offline
audiences. (Heynders, 2016, p. 3)
Deze omschrijving maakt duidelijk dat de publieke intellectueel zich mengt in het
publieke debat, commentaar geeft op wat er in de samenleving gebeurt, en zich dus
geëngageerd opstelt. Toch behoudt zij/hij een positie aan de zijlijn van de
maatschappij. Zij/Hij is iemand die voortdurend kritiek levert en de publieke opinie
wil beïnvloeden, en ondertussen het grotere perspectief van maatschappelijke en
historische veranderingen voor ogen houdt. Belangrijk daarbij is dat zij/hij niet
uitsluitend vakgenoten benadert, maar een groot publiek bereikt door bijvoorbeeld
publieke lezingen te geven, door boeken of artikelen te schrijven, of in
televisieprogramma's te verschijnen. Op die manier kan zij/hij zichtbaar zijn en een
zekere culturele autoriteit bemachtigen.
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Tegelijkertijd moeten publieke intellectuelen hun specifieke expertise en gezag in
hun domein bewaren. Het is deze verbinding tussen betrokkenheid en terugtrekking
en ook die tussen theorie en praktijk, specialisme en generalisatie, bezinning en actie
(Heynders, 2013, p. 49) die kenmerkend is voor de publieke intellectueel. Die positie
is ook enorm complex omdat juist beide kanten van deze schijnbare tegenstellingen
noodzakelijk zijn voor het succes van de publieke intellectueel.
Heynders weet de analyse van de verschillende activiteiten en rollen van de
publieke intellectueel desalniettemin iets minder ingewikkeld te maken. Zij komt
uiteindelijk tot een heuristisch model op vier niveaus (Tabel 1) dat volgens haar alle
gedeelde eigenschappen van de hedendaagse publieke intellectueel omvat.

Tabel 1: Het heuristisch vier-componenten schema voor onderzoek naar
publieke intellectuelen (Heynders, 2016, p. 21)1
Culturele autoriteit

De publieke intellectueel heeft ideeën,
culturele autoriteit en referenties en het
talent om een brede, betwistbare,
populariserende en nieuwe kijk op
kwesties van algemeen belang te geven.

Sociale en culturele context

De publieke intellectueel opereert in een
bepaalde (trans)nationale,
maatschappelijke en economische
context, die een narratief kader biedt dat
wordt gebruikt en ook bekritiseerd.

Gemedieerde productie- en
receptiecontext

De publieke intellectueel introduceert een
kwestie, gebruikt geschikte media en een
bepaalde retoriek (stijl van betogen en
framing).

Esthetische prestaties en theatraliteit De publieke intellectueel implementeert
esthetische kenmerken in tekst en
performance, en creëert bewust een
persona in de media die een effect heeft
op het publiek. 1 Vrij vertaald naar het
Nederlan

1

Vrij vertaald naar het Nederlands.
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Schrijvers als publieke intellectuelen
Heynders' model is toepasbaar op publieke intellectuelen in alle disciplines, maar
zelf hanteert ze het specifiek voor schrijvers die functioneren als publieke
intellectuelen, zoals de titel van haar werk al aangeeft. Voorbeelden die Heynders
uitgebreid analyseert zijn Hans Magnus Enzensberger, Slavenka Drakulić,
Bernard-Henri Lévy, Ayaan Hirsi Ali, David van Reybrouck, Hamed Abdel-Samad
en Elif Shafak. Het zijn allen auteurs die zich door middel van literaire strategieën,
niet alleen binnen de grenzen van de tekst zelf, maar ook buiten hun romans, uitlaten
over maatschappelijke ontwikkelingen of problemen. En zo zijn er nog meer literaire
auteurs die zich sinds Zola's open brief aan de president van Frankrijk2 geroepen
voelen en in staat zijn om de rol van publieke intellectueel te vervullen.
Dat is niet onlogisch, aangezien schrijvers vaak een relatief onafhankelijke positie
en status hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld priesters, leraren en politici, behoren
schrijvers tot een autonoom intellectueel veld, onafhankelijk van religieuze,
economische of politieke machten, waardoor zij op een onafhankelijke en ongebonden
manier de maatschappij kunnen bekritiseren (o.a. Said, 2002, p. 24). Juist vanwege
het publieke karakter van literatuur en omdat schrijvers fictie kunnen inzetten en
sterk zijn in ‘welsprekendheid en redenatie, in stijl en metafoorgebruik’ (Heynders,
2011, p. 211), zijn zij de aangewezen personen om kwesties van algemeen belang
over te brengen aan een groot publiek.
In ons land besteedden naast Heynders ook Vaessens (2009) en Bax (2015)
aandacht aan de rol van schrijvers in het publieke domein. Zo heeft Thomas Vaessens
het in De revanche van de roman (2009) over de veranderende verhouding tussen
literatuur en maatschappij sinds de Tweede

2

De interventie van Emile Zola in de Dreyfus-affaire kan worden beschouwd als de
grondlegging van de schrijver als (publieke) intellectueel (Jäger, 2000, p. 14). Zelden had
de schrijver zich zo direct in een politieke kwestie gemengd als in 1898. Op de voorpagina
van de Franse krant L'Aurore verscheen zijn beroemde ‘J'accuse’, de open brief die hij
schreef naar aanleiding van de ten onrechte van landverraad beschuldigde joodse kapitein
Alfred Dreyfus. De publieke confrontatie met de Franse autoriteiten maakte, mede dankzij
de bekendheid van de schrijver, diepe indruk en blies de intrige nieuw leven in. Zola en zij
die met hem hun stem verhieven tegen Dreyfus' veroordeling werden door de behoudende
pers voor ‘intellectuelen’ uitgescholden, een term die in de decennia daarna een positievere
lading kreeg en in toenemende mate werd toegekend aan schrijvers en denkers die, net als
Zola, hun prestige gebruiken om zich met politieke en maatschappelijke vragen bezig te
houden.
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Wereldoorlog en, als gevolg daarvan, de veranderende positie van de schrijver. Hij
merkt op dat schrijvers lange tijd als intellectueel hoog aanzien genoten en de
overtuiging hadden dat literatuur zich niet hoefde te bekommeren om haar
maatschappelijke relevantie, tot in de late jaren zestig van de twintigste eeuw de
urgentie en het belang van literatuur ter discussie kwam te staan. De schrijver was
dan niet langer vanzelfsprekend een autoriteit die zich onwankelbaar kon engageren
met enige ideologie. In Robert Vernooy, Frans Kellendonk, Joost Zwagerman, Arnon
Grunberg, Maxim Februari en Charlotte Mutsaers ziet Vaessens auteurs die de
literatuur weer een nieuwe en belangrijkere rol toekennen. Zij kiezen in hun romans
voor een middenweg tussen politiek engagement en scepsis, balanceren tussen ethiek
en onverschilligheid. Zowel binnen als buiten hun literatuur tonen zij menselijkheid,
authenticiteit en eerlijkheid en zij schrijven boeken, essays en columns met een
serieuze ethische of morele boodschap in een toegankelijke en conventionele vorm.
Op deze manier breken zij met ‘twee literaire taboes’ (Vaessens, 2009, p. 86), namelijk
het taboe op het schenden van de literaire autonomie en dat op het verwerven van
een groot publiek.3
Andere Nederlandstalige auteurs die expliciet ethische posities in hun werk innemen
en daarmee een breed publiek bereiken, zijn volgens Heynders (2008, 2009) Robert
Anker, Bas Heijne en Nelleke Noordervliet. En ook de Spaanse Juan Goytisolo, de
Franse Michel Houellebecq en de Britse Ian McEwan zijn volgens haar schrijvers
die de autonomie van een literair werk openbreken en zo specifieke plaatsen in de
publieke sfeer afbakenen (Heynders, 2009, p. 8). Sommigen van hen kiezen ervoor
direct commentaar te leveren in niet-fictionele genres zoals essays, pamfletten,
columns, blogs, tijdschriftartikelen en in interviews op de radio en de televisie, in
kranten en op sociale media. Anderen werken hun engagement uit in een fictionele
vorm en zullen hun politieke standpunten vormgeven door hun verbeeldingskracht
in te zetten of impliciete statements te maken door middel van ironie.
Aan deze als publieke intellectuelen fungerende schrijvers kan volgens Sander
Bax ook Harry Mulisch worden toegevoegd. Bax (2015) stelt dat

3

Taboes die nog steeds standhouden, zo blijkt alleen al uit de reactie van schrijfster Connie
Palmen, die van mening is dat literatuur los van de alledaagse werkelijkheid en de politiek
moet worden gehouden. Literatuur moet volgens haar persoonlijk, origineel en autonoom
zijn, omdat dat is wat literatuur uitzonderlijk maakt (2010, p. 108).
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Mulisch een vroeg voorbeeld is van een schrijver met een zorgvuldig ontwikkelde
publieke persona en een auteur die roem en autonomie combineerde. In De Mulisch
Mythe (2015) laat Bax zien hoe Mulisch zijn publieke persona inzette om
gemakkelijker te kunnen omspringen met specifieke maatschappelijke kwesties als
de rechtszaak tegen Adolf Eichmann in 1961, de Provo-rellen in Amsterdam en de
Cubaanse revolutie.

Ted van Lieshout: van invloedrijke jeugdschrijver naar publieke
intellectueel?
Een belangrijke vraag is nu: waar zijn de jeugdschrijvers in dit verhaal? Vaessens,
Bax en Heynders werpen in hun onderzoeken een blik op verschillende auteurs die
de rol van publieke intellectueel vervullen in de samenleving van vandaag. Alle drie
laten ze echter de jeugdliteratuur buiten beschouwing en ook voor
jeugdliteratuuronderzoekers was tot voor kort de jeugdauteur als publieke intellectueel
geen onderwerp van onderzoek. Dat is opmerkelijk, want net als auteurs van literatuur
voor volwassenen kunnen jeugdauteurs de wereld om ons heen duiden. Dit roept de
vraag op of er ook jeugdauteurs zijn die passen binnen het theoretische model van
de schrijver als publieke intellectueel. In mijn thesis heb ik daarom de flexibele
methode van Heynders toegepast op Ted van Lieshout, een prominente jeugdschrijver
die veelvuldig publiekelijk zijn mening over maatschappelijke vraagstukken geeft.
De methode van Heynders leent zich hier goed voor omdat, naast de inhoud van de
boodschap, ook aandacht wordt besteed aan het medium, de schrijfstijl, de
zichtbaarheid van de persona en het geadresseerde publiek of de deelnemers in het
debat die wel of niet de bevoegdheid van de intellectueel accepteren.

Van Lieshouts culturele autoriteit
Een eerste voorwaarde om de rol van publieke intellectueel te vervullen, zo laat het
schema van Heynders zien, is culturele autoriteit. Er moet simpelweg een
onderbouwing zijn op basis waarvan het publiek gewicht kan toekennen aan de ideeën
en opinies van een schrijver en in hem of haar een publieke intellectueel ziet. Oftewel,
hij moet een reputatie hebben om een belangwekkende visie op maatschappelijke
zaken aan te dragen. Die goede reputatie is in de
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eerste plaats gebaseerd op een positie die hij in zijn eigen vakgebied heeft verworven.
In het geval van Van Lieshout gaat het dan hoofdzakelijk om zijn artistieke prestaties;
zijn gehele oeuvre en de literaire waardering ervan.
Anno 2018 heeft Van Lieshout in totaal drieënzeventig boeken op zijn naam staan.
Wie het werk van Van Lieshout bestudeert, wordt echter niet alleen getroffen door
de omvang van zijn oeuvre, maar meer nog door de verscheidenheid en het
eigenzinnige, vernieuwende karakter daarvan. Al vanaf het begin van zijn carrière
vond Van Lieshout het belangrijk om een tegengeluid te geven bij kinderboeken die
dikwijls gingen over kabouters, pratende dieren, een grappige school of moedige
helden. Hij wilde eerder verhalen schrijven over mensen die om de een of andere
reden buiten de gevestigde orde vallen. Ook wat de vorm betreft valt de schrijver,
dichter en kunstenaar al direct op. Van Lieshout bezit het talent en de creativiteit om
unieke ‘Tedboeken’ (Humme & Oostindië, 2002, p. 11) of ‘Ted-van-Lieshout-boeken’
(Van Lieshout, 28 maart 2008, z.p.) te maken. Het zijn boeken waarin hij manifest
aanwezig is en die daardoor gemakkelijk herkenbaar zijn (als een direct resultaat van
zijn autoriteit). In plaats van toe te geven aan de verwachting om stijlvast te worden,
kiest Van Lieshout steeds voor een andere stijl of techniek. Hij varieert en
experimenteert in genre en taal, in omvang, strekking en toonzetting, als ook in
visuele technieken. Dat Van Lieshout zich niets heeft aangetrokken van grenzen
blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit Driedelig paard (2011), waarin de grenzen
tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur, dichterschap en kunstenaarschap,
proza en poëzie worden opgerekt en overschreden. Ondanks die veelvoud aan stijlen
en technieken, en of hij nu voor kinderen of volwassenen werkt, blijven zijn werken
onmiskenbaar door recensenten en lezers gewaardeerd worden omwille van hun
authenticiteit.
Van Lieshout heeft diverse nationale en internationale prijzen gewonnen en
nominaties in de wacht gesleept als gevolg van die onderscheidende kwaliteit. Zo
kreeg hij meerdere Vlag en Wimpels, Zilveren Griffels en éénmaal een Gouden,
mocht hij in 2009 de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor jeugdliteratuur,
de driejaarlijkse Theo Thijssenprijs, ook wel de staatsprijs voor jeugdliteratuur, in
ontvangst nemen voor zijn gehele oeuvre, kreeg hij in 2012 de Woutertje Pieterse
Prijs, en stond hij in 2014 én in 2016 op de shortlist van de hoogste onderscheiding
op het gebied van jeugdliteratuur: de internatio-
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nale Hans Christian Andersen Award, ook wel de ‘Kleine Nobelprijs’ (Kleuver,
2015, p. 13) of de ‘Nobelprijs voor jeugdliteratuur’ (Spits, 2016, z.p.). Alleen al het
feit dat Van Lieshout beide keren op de shortlist van de internationale oeuvreprijs
kwam te staan is ontegenzeggelijk een teken van zijn vakmanschap en prestige. Dat
hij door IBBY-Nederland vijfmaal op rij werd voorgedragen voor de prestigieuze
Astrid Lindgren Memorial Award, voegt daar alleen nog maar meer bewijs aan toe.
Een andere aanwijzing voor zijn hoge status binnen het jeugdliteraire veld is het feit
dat Van Lieshout in 2009 het kinderboekenweekgeschenk voor kleuters mocht
schrijven. Het prentenboek getiteld Koekjes! - met illustraties van Sieb Posthuma leverde een recordoplage van 443.000 exemplaren op en bereikte een nummer één
positie in de CPNB Bestseller Top 60.
Van Lieshout vestigde zijn reputatie niet alleen met zijn literaire werk. Hij oogst
veel waardering bij vakgenoten vanwege zijn inzet voor nieuw literair talent,
bijvoorbeeld in zijn rol als samensteller van poëziebloemlezingen, en als een
hartstochtelijk pleitbezorger voor de emancipatie van de jeugdliteratuur. Van Lieshout
is ook voortdurend actief betrokken bij actuele kwesties, vooral door zijn rol als
bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen en als initiatiefnemer van De
Middag van het Kinderboek, een bijeenkomst om de dialoog tussen uitgevers en
kinderboekenschrijvers op gang te brengen. Deze middag heeft er in het eerste jaar
uiteindelijk toe geleid dat er weer schot kwam in de totstandkoming van het
Modelcontract voor Kinderboeken (Van Lieshout, 30 november 2009). Op zijn eigen
weblog uitte hij, naar aanleiding van de Annie M.G. Schmidt-lezing van Sjoerd
Kuyper (2009), al eerder zijn ongenoegen over de mentaliteit van
kinderboekenuitgevers die het Modelcontract weigerden te gebruiken: ‘Er zijn
momenteel maar drie kinderboekenuitgeverijen die het Modelcontract hanteren; de
rest gebruikt andere contracten om schrijvers beter uit te kunnen knijpen’ (Van
Lieshout, 14 mei 2009). Daarmee verwoordt Van Lieshout de gevoelens van veel
van zijn collega's - of maakt hen attent op misstanden als deze. Ook in interviews,
tijdens lezingen, literaire debatten en in andere beschouwende teksten over literatuur,
heeft hij zich actief met de status van jeugdschrijvers en illustratoren bemoeid en
keer op keer zijn doordachte visie op de aard en functie van (jeugd)literatuur naar
voren gebracht. Mede daardoor heeft Van Lieshout zich de laatste jaren ontpopt als
een belangrijke autoriteit binnen het veld van de jeugdliteratuur,
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waardoor hij gezaghebbend kan optreden naar buiten en in staat is een richtinggevende
rol te spelen.

Van Lieshouts bijdrage aan het publieke debat
De vraag is dan natuurlijk of hij dat ook daadwerkelijk doet. Gebruikt Van Lieshout
zijn autoriteit als jeugdschrijver om te spreken over onderwerpen waarvoor zijn
specifieke deskundigheid in feite geen legitieme autoriteit biedt? Als volwassen
schrijver, dichter en kunstenaar zegt Van Lieshout door de ogen van een kind naar
de wereld te kijken: ‘Ik probeer de wereld te laten zien zoals die eigenlijk is, door
hem net een beetje anders te bekijken’ (De Veen, 2012, z.p.). Hoewel de uitspraak
betrekking heeft op zijn bundel Driedelig paard (2011), geldt deze houding en manier
van werken ook voor de wijze waarop hij zich in het publieke domein uitlaat. Want
ook in zijn publieke optredens wijst hij iedere voorspelbaarheid en
vanzelfsprekendheid af. Door metaforen te gebruiken laat hij niet alleen zien dat hij
in staat is om op een andere manier naar de wereld te kijken en dat hij met taal kan
spelen, hij doet daarmee ook een beroep op het creatieve vermogen van de lezers en
stimuleert hen om bestaande denkpatronen te doorbreken.
Vooral in zijn blogs toont hij zijn vaardigheid om vanuit een nieuw perspectief
naar maatschappelijke vraagstukken te kijken, ook naar zaken waar hij niet
onmiddellijk verstand van heeft. Naast vakgerichte materie kaart Van Lieshout hier
onderwerpen aan die al dan niet direct betrekking hebben op politieke, sociale en
maatschappelijke kwesties. Vermakelijke faits divers zoals zijn mening over het
aanbod- en bonusbeleid van Albert Heijn en over het omfloerste taalgebruik en de
misleidingen van de Nederlandse Spoorwegen komen aan bod in anekdotes waar hij
zelf bij betrokken is geweest: ‘op uitvallende treinen word je op het allerlaatst
geconfronteerd met hét grootste cliché van deze tijd: “door geplande werkzaamheden”’
(Van Lieshout, 16 oktober 2012). Daarnaast is er ook ruimte voor serieuzere kwesties
die de bredere maatschappij aangaan. Zoals de Zwarte Pietendiscussie: ‘de strijd
tegen racisme is een goede strijd, maar denken dat je hem kunt winnen door Zwarte
Piet te verbannen is een illusie.... Dat komt doordat racisme verstopt zit ónder de
schmink van onze beschaving’ (Van Lieshout, 1 december 2014). En ook onderwerpen
zoals de oorlog tegen terrorisme, de wetswijziging betreffende orgaandonatie en het
tolerantieniveau ten opzichte van mensen die
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op de een of andere manier buiten de maatschappelijke norm vallen, zoals
homoseksuelen, transgenders en pedofielen, belicht hij vanuit een persoonlijk
perspectief.
Zijn visie op het laatste onderwerp heeft hij veelvuldig ook buiten zijn blogs om
kunnen verwoorden. Wanneer hij in de media over pedofilie spreekt, toont Van
Lieshout zich opvallend geëngageerd. Hij uit zich kritisch over de gang van zaken
rondom het oververhitte pedofielendebat in Nederland, komt met alternatieven en
stimuleert op deze manier de maatschappelijke discussie. Hij verkondigt bovenal
een mening die ingaat tegen algemeen aanvaarde gedragsnormen en breed gedeelde
opvattingen. Hij is van mening dat pedofielen vandaag de dag te hard worden
aangepakt en gelooft dat de maatschappelijke ban tegenover pedofielen hen nog meer
in een isolement drijft, waardoor de kans op kindermisbruik juist wordt vergroot:
‘Het onzichtbaar maken van het gevaar vergroot het gevaar eerder dan dat het 't
verkleint, want onzichtbaar gevaar is oncontroleerbaar gevaar’ (Van Lieshout, 17
maart 2012). Op die momenten laat hij uitdrukkelijk van zich horen als volwassen
schrijver en spreekt hij een ouder publiek aan. Hij hoeft zich dan niet te laten
belemmeren door de registers van zijn jongere personages en hoeft ook geen rekening
te houden met eventuele jonge lezers, zoals wel het geval is bij Zeer kleine liefde
(1999). Deze dichtbundel, die al in 1999 werd uitgebracht, is gebaseerd op de relatie
die hij zelf als kind had met een volwassen man en kunnen we eveneens beschouwen
als een van de vele pogingen om het pedofiliedebat te nuanceren. Pedofilie is dan
een nieuw onderwerp in de jeugdliteratuur. Uniek is ook de manier waarop hij
pedofilie belicht: ‘Niet eerder in de literatuur werden de emotionele kanten van het
kind in een pedofiele relatie zo genuanceerd neergezet’ (Linders, 2001, p. 115).
Ondanks die uniciteit en de vele (criminele) pedoseksuele verhoudingen die destijds
aan het licht kwamen - de affaire- Dutroux werd wereldnieuws en ook ‘het monster
van Assen’ (Breedveld, 1999, p. 14) en de komst van het ‘pedofielenregister’
(Venzelaar, 1998, p. 8) waren nieuwswaardig -, heeft het boek van Van Lieshout
weinig aandacht gekregen in de media.
Dat verandert in 2009, als de verzamelbundel Hou van mij wordt gepubliceerd ter
gelegenheid van Van Lieshouts 25-jarige schrijversjubileum, hij het prentenboek
voor de Kinderboekenweek mag schrijven, de Gouden Griffel op zijn naam mag
zetten en de Theo Thijssenprijs krijgt uitgereikt. Een succesjaar
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voor de jubilerende schrijver. Een jaar ook waarin opnieuw aandacht is voor de
pedofiele relatie die hij heeft gehad en het begrip dat hij heeft voor pedofielen. Na
een spraakmakend artikel in NRC Handelsblad werd Van Lieshout zelfs uitgenodigd
bij De Wereld Draait Door. Die laatste partij trok echter de uitnodiging weer in, in
tegenstelling tot Paul de Leeuw, bij wie Van Lieshout wel zijn verhaal mocht en
wilde doen. Zeer kleine liefde bracht kortom, op langere termijn, wel enige reacties
teweeg in de media, maar tot een echte discussie kwam het niet.
Anders was dat met Mijn meneer (2012), Van Lieshouts debuut voor volwassenen.
Opnieuw wilde hij lezers confronteren met een andere kant van pedofilie en daarmee
nuances aanbrengen in het denken over pedofilie: ‘Ik wil literatuur maken. Maar ik
wil ook bijdragen aan de maatschappelijke discussie’ (Vlaar, 2012, p. L8). Deze
nuancering bereikt een veel omvangrijker publiek. Nog voor het verschijnen van de
roman waren de massamedia al geïnteresseerd in zijn verhaal. Waarschijnlijk was
die belangstelling een direct resultaat van Querido's mediacampagne en het gegeven
dat het verhaal nu nadrukkelijk in de markt werd gezet als een roman voor
volwassenen, en mogelijk ook omdat het boek gepubliceerd werd kort voordat Robert
M. veroordeeld werd voor kindermisbruik. De Volkskrant plaatste een interview, er
kwam een documentaire over het boek en de worsteling van de auteur, en Van
Lieshout kreeg ditmaal daadwerkelijk zendtijd in een talkshow: op 3 februari 2012
zat hij aan tafel bij Pauw & Witteman. Een unicum. Nog nooit eerder mocht een
schrijver die voornamelijk bekend is geworden om zijn jeugdboeken aan de tafel van
de twee heren aanschuiven.

De publieke zichtbaarheid
Even lijkt het erop dat Van Lieshout door deze aandacht een hogere status buiten
zijn veld heeft verworven en hij voor langere tijd een aanzienlijke positie bekleedt
in het hedendaagse medialandschap. De belangrijkste aanwijzingen daarvoor zijn
het artikel ‘Het pedogevaar is het grootst als het gezichtloos blijft’, dat in het NRC
Handelsblad verscheen en - onder de titel ‘Hoe schuldig is een pedofiel?’ - in De
Standaard gepubliceerd werd, en de uitnodiging om een essay te schrijven voor en
zich uit te spreken tijdens het uitverkochte debat van 12 november 2013 ‘Duivelse
Dilemma's: Een tweede kans’. De redactie van De Standaard, het NRC Handelsblad
en de programmamakers van
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‘Duivelse Dilemma's’ zien Van Lieshout nu als deskundige over dit specifieke
onderwerp, die in staat is om het thema vanuit een totaal andere invalshoek te bekijken
dan men wellicht gewend is en die zijn kennis op een betekenisvolle manier kan
vertalen naar het brede publiek. Hij is meer dan voorheen zichtbaar in vele andere
media en opereert buiten de literaire circuits.
Toch is die zichtbaarheid maar tijdelijk. Dat blijkt wanneer een jaar later Nu in
handige meeneemverpakking (2013b) verschijnt, zijn tweede boek voor volwassenen.
Het boek ‘heeft op lang niet zo veel recensies, reacties en aandacht mogen rekenen’,
zo merkt hij zelf op (Van Lieshout, 20 oktober 2013). En ook als in 2017 Schuldig
Kind wordt gepubliceerd, over de onstuimige jeugd die Van Lieshout beleefde nadat
hij meneer Timmermans had verlaten, is de ontvankelijkheid in de populaire media
een stuk geringer. Het vernieuwende lijkt er alweer een beetje af en felle discussies
zoals Mijn meneer die uitlokten bleven tot nu toe uit.
Ondanks dat hij tussendoor actief blijft bloggen over pedofilie-gerelateerde kwesties
en de mogelijkheid benut om met hoge snelheid via sociale media kanalen als
Facebook en Twitter op de actualiteit te reageren, weet Van Lieshout zijn
zichtbaarheid niet duidelijk te vergroten. Hij heeft wel goed begrepen dat het
belangrijk is om zijn expertpositie te onderschrijven en beseft dat het cruciaal is om
de schijnwerper op zichzelf te houden, maar slaagt er niet in om een breed publiek
(blijvend) te bekoren. DWDD, RTL Late Night of Jinek lieten hem links liggen en
Van Lieshout mocht sinds 2012 ook niet meer bij Pauw meepraten. Interviews
belandden vaak in cultuurbijlagen van (landelijke) dagbladen of vaktijdschriften en
vonden plaats in literaire radio- en televisieprogramma's. Zijn weblog lijkt bovendien
vooral te functioneren als ontmoetingsplaats of forum voor jeugdboekenauteurs,
boekhandelaren en andere betrokkenen bij het vak. En ook zijn website was tot voor
kort veelal een informatiebron voor bijvoorbeeld jongeren die voor een schoolopdracht
op de site terecht waren gekomen. Het lukt hem kortom niet om zijn ideeën en
inzichten uit te dragen aan een groot en gemengd publiek.

Geloofwaardigheid, overtuigingskracht en aantrekkingskracht
In het verlengde hiervan zijn de persoonlijkheid en houding van de auteur ook zeer
belangrijk. Om succes te hebben in de massamedia moet een schrijver vooral een
herkenbaar en coherent beeld van zichzelf naar buiten brengen
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(Bax, 2015, p. 129). De manier waarop Van Lieshout zichzelf presenteert in woord
en beeld en hoe hij over wil komen op het publiek is niet zo eenvoudig te duiden.
Van Lieshout profileert zichzelf zowel in zijn literaire werken als in zijn publieke
optreden als controversieel figuur. Hij is iemand die gevraagd en ongevraagd laat
weten wat er leeft en speelt in de samenleving. Daarbij is hij niet bang onaardig
gevonden te worden en gaat hij vaak tegen de gangbare opinie in. We kunnen hem
beschouwen als een tikkeltje arrogant, gierig en erop belust om in de publiciteit te
komen. Dat beeld roept hij vooral zelf op met bijvoorbeeld de vele blogberichten
over de Albert Heijn en de NS: ‘Ik had vijf producten met bonuskorting gekocht en
op de kassabon stonden er maar vier, en dus ging ik maar weer in de rij voor de
servicebalie staan om mijn 90 cent op te halen’ (Van Lieshout, 13 februari 2008).
Hij verwoordt vaak zijn verlangen om bijzonder gevonden te worden en tegelijkertijd
lijkt hij zich als een doorsnee man op te willen stellen, als iemand met wie het publiek
wil en kan communiceren. Dat doet hij bijvoorbeeld door informeel te reageren op
weblog- en Facebookbezoekers en regelmatig naar hun commentaar te vragen. Ook
door emoticons, uitroeptekens en spreektaal te gebruiken creëert hij in feite een ‘look’
die toegankelijk overkomt. Vanuit deze open, informele houding staat de schrijver
midden in de samenleving. Tegelijkertijd stelt hij zich aan de zijlijn van die
samenleving op door steeds zijn autonomie en uitzonderlijkheid te benadrukken: ‘Nu
durf ik wel te zeggen dat ik kunstenaar ben. Ik ben een letterkundig en beeldend
kunstenaar. ... Dat klinkt weer zo alsof ik me verheven voel boven anderen, en zo
bedoel ik het niet. ... Of eigenlijk bedoel ik het zo wél’ (Snoeijen & Berkhout, 2009,
p. 6).
Dat is ook wat zijn werk typeert. Van Lieshout voert in zijn verhalen vaak
personages op die anders zijn, die aan de rand van de samenleving staan. Kwetsbare,
vaak homoseksuele personages die in hun eentje door het leven gaan, op zoek naar
aandacht en erkenning voor hun bijzonderheid. Personages die doen denken aan de
schrijver zelf, vaak ook letterlijk. Zo plaatste Van Lieshout meerdere keren foto's
van zichzelf als kind op de covers van zijn boeken, waarmee hij zichzelf letterlijk
en figuurlijk op de voorgrond plaatst. Dat heeft volgens hem echter niet zozeer te
maken met ijdelheid, maar met de manier waarop hij in zijn vak wil staan, ‘zo open
als kan, liefst niet verschuilend achter fictie, zo Téd mogelijk’ (Van Lieshout, 2013a,
p. 194). Hij laat er geen twijfel over bestaan dat het kind dat hij vroeger was ten
grondslag ligt
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aan zijn gedichten en verhalen. Tegelijkertijd hoopt hij dat zijn oeuvre een portret is
van een universele jongen. Op die manier zoekt hij dus de grenzen op tussen feit en
fictie en tussen het persoonlijke en het publieke, iets wat noodzakelijk is voor een
publieke intellectueel om authentiek en geloofwaardig te kunnen zijn.

Jeugdauteur Ted van Lieshout als publieke intellectueel?
Als we opnieuw de vier criteria van Heynders' schema langslopen, zien we dat Van
Lieshout zich in zekere zin opstelt als publieke intellectueel. Hij is allereerst een
auteur die zijn weloverwogen opvattingen over (jeugd)literatuur verkondigt, waardoor
hij onderwerp van bespreking werd en bleef en zijn autoriteit in zijn vakgebied wist
uit te bouwen. Hij heeft ten tweede een eigenzinnige kijk op maatschappelijke
vraagstukken en bekritiseert daarbij de overheid en delen van de samenleving. Hij
maakt, ten derde, frequent gebruik van de diverse media die het huidige mediatijdperk
biedt en gebruikt daarbij retorische middelen om het publiek te overtuigen van de
logica van zijn visie en hen aan te sporen om actie te ondernemen. Als laatste verwerkt
hij esthetische kenmerken in teksten en performances en blijft hij dicht bij zichzelf,
waarmee hij een open, geloofwaardige en oprechte houding creëert.
Van Lieshout voldoet kortom aan de belangrijkste voorwaarden om de rol van
publieke intellectueel te kunnen vervullen. Hij neemt bewust de intellectuele rol op
zich: hij polariseert, daagt uit, provoceert en heeft de moed om een boodschapper te
zijn. Maar de intentie alleen is niet genoeg om aan de functie van publieke intellectueel
te voldoen. Publieke intellectueel-zijn is immers een rol en ook afhankelijk van een
publiek en media. Ondanks een boeiende weblog, een Facebookpagina waar op zijn
tijd een discussie losbarst en een Twitterpagina waar sporadisch een uitspraak of
mening wordt gegeven en natuurlijk zijn literaire werken waarmee hij tracht bij te
dragen aan bredere maatschappelijke debatten, moet ik concluderen dat het Van
Lieshout ontbreekt aan blijvende zichtbaarheid bij een publiek dat breder is dan
uitsluitend vakgenoten. De publieke dimensie in het begrip ‘publieke intellectueel’
impliceert dat ideeën moeten worden gecommuniceerd met en naar het grote publiek
en houdt een zeer frequent optreden in de media in. Hoezeer Van Lieshout ook zijn
best doet zijn autoriteit op basis van status, op basis van
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eerdere, erkende creatieve prestaties in te zetten om een niet-gespecialiseerd publiek
aan te spreken, hij bereikt het grotere publiek daardoor niet. Hij is en blijft vooral
zichtbaar binnen het domein waar hij er het meest toe doet: de jeugdliteratuur.
Hier knelt precies de schoen. Want ondanks dat Van Lieshout zelf een rol in het
publieke debat wil spelen, wordt die ambitie niet gehonoreerd door het brede publiek
en de media, en zullen cultuurwetenschappers en sociologen hem dus ook niet zo
snel als publieke intellectueel bestempelen. Dat komt misschien deels omdat de
schrijver veelvuldig heeft gesproken over een onsmakelijk onderwerp als pedofilie,
waarover een groot deel van de bevolking helemaal niet wil nadenken, laat staan
erover praten, maar voor een veel groter deel komt het doordat de jeugdliteratuur in
het algemeen nog altijd een geringe maatschappelijke status heeft. Als een individu
culturele autoriteit met succes wil inzetten, moet er al een zekere ontvankelijkheid
voor zijn in de cultuur (Collini, 2006, p. 57). Dat wil voor jeugdauteurs zeggen dat
als zij hun autoriteit binnen het jeugdliteraire veld willen inzetten om buiten dat
domein gehoord te worden, er een reeds bestaande maatschappelijke ontvankelijkheid
moet zijn voor die specifieke autoriteit. Omdat jeugdliteratuur van oudsher een
minderwaardige positie in de literatuur heeft - en over het algemeen wordt aangemerkt
als literatuur voor een jong publiek -, geniet zij niet de vanzelfsprekende autoriteit
die volwassenenliteratuur wel heeft. Zolang we jeugdliteratuur blíjven beschouwen
als een subveld van het literaire veld, en dus ondergeschikt aan literatuur, en zolang
zij nog steeds niet geldt als volwaardige literatuur, mist ze de competentie en
legitimiteit die nodig is om de culturele autoriteit te bepalen. Jeugdauteurs kunnen
dan wel het voornemen hebben om een kritische stem in het intellectuele domein te
zijn, maar het slagen ervan blijft een punt van discussie. Referenties hebben alleen
waarde binnen de grenzen van het veld, waardoor ook de autoriteit en erkenning
voornamelijk beperkt blijven tot het eigen veld. De positie van jeugdschrijver lijkt
in dat opzicht een recept voor politieke ineffectiviteit.
Dat Van Lieshouts boek voor volwassenen in korte tijd voor meer belangstelling
en ophef zorgde dan zijn gehele kinderboekenoeuvre deed, bevestigt dat naar mijn
idee. Het laat zien dat Van Lieshout wel het talent heeft om een brede, betwistbare,
populariserende en nieuwe kijk op kwesties van algemeen belang te geven,
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maar dat zijn gezag pas wordt her- en erkend wanneer hij voor volwassenen schrijft.
Van Lieshout functioneert dus wel als publieke intellectueel, maar wordt niet als
zodanig (h)erkend omdat hij als jeugdschrijver de juiste culturele autoriteit lijkt te
missen. Zijn goede prestaties en reputatie binnen het jeugdliteraire veld, leveren niet
de publieke autoriteit en maatschappelijke erkenning op die een publieke intellectueel
wel nodig heeft. Daarmee is Van Lieshout een auteur die misschien genuanceerd de
heersende opinie verstoort, maar er tot nu toe nog niet in geslaagd is om de rol van
publieke intellectueel te vervullen. Misschien moet zijn grote moment als publieke
intellectueel dan nog komen.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

77

Primaire literatuur
Lieshout, Ted van, Zeer kleine liefde: Met foto's van een twaalfjarige.
Amsterdam, Leopold, 1999.
Lieshout, Ted van, ‘Boodschappen doen’ [Web log post]. 13 februari 2008.
Geraadpleegd op 23 mei 2018 via
https://tedvanlieshoutarchief.wordpress.com/2008/02/13/boodschappen-doen/
Lieshout, Ted van, ‘Schrijf weer eens iets van jezélf, Van Lieshout! (1)’ [Web
log post]. 28 maart 2008. Geraadpleegd op 1 november 2016 via
https://tedvanlieshoutarchief.wordpress.com/2008/03/28/schrijf-weereens-iets-van-jezelf-van-lieshout-1
Lieshout, Ted van, Hou van mij. Bijna alle gedichten en veel beelden 1984-2009.
Amsterdam, Leopold, 2009.
Lieshout, Ted van, Koekjes! (met illustraties van Sieb Postuma), CPNB, 2009.
Lieshout, Ted van, ‘Sjoerd Kuyper’ [Web log post]. 14 mei 2009. Geraadpleegd
op 20 mei 2018 via
https://tedvanlieshoutarchief.wordpress.com/2009/05/14/sjoerd-kuyper
Lieshout, Ted van, ‘Op weg naar standaardcontract’ [Web log post]. 30 november
2009. Geraadpleegd op 2 juni 2018 via
https://tedvanlieshoutarchief.wordpress.com/2009/11/30/op-weg-naar-standaardcontract/
Lieshout, Ted van, Driedelig paard. Amsterdam, Leopold, 2011.
Lieshout, Ted van, Mijn meneer. Amsterdam, Querido, 2012.
Lieshout, Ted van, ‘Het pedogevaar is het grootst als het gezichtloos blijft.’ In:
NRC Handelsblad, 17 maart 2012. Geraadpleegd op 23 mei 2018 via
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/17/het-pedogevaar-is-het-grootstals-het-gezichtloos-1081187-a607789
Lieshout, Ted van, ‘Ted klaagt: de trein’ [Web log post]. 16 oktober 2012.
Geraadpleegd op 23 mei 2018 via
https://tedvanlieshout.wordpress.com/2012/10/16/ted-klaagt-de-trein/
Lieshout, Ted van, ‘Kinderen kunnen de pot op! Annie M.G. Schmidtlezing
2013.’ In: Literatuur zonder Leeftijd, 27 (91), 2013, pp. 176-200.
Lieshout, Ted van, Nu in handige meeneemverpakking. Amsterdam, Querido,
2013.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

78
Lieshout, Ted van, ‘Wat reacties op “Nu in handige meeneemverpakking”’
[Web log post]. 20 oktober 2013. Geraadpleegd op 8 juni 2018 via
https://tedvanlieshout.wordpress.com/2013/10/20/
Lieshout, Ted van, ‘Zwart als roet’ [Web log post]. 1 december 2014.
Geraadpleegd op 23 mei 2018 via https://tedvanlieshout.wordpress.com/
2014/12/01/zwart-als-roet/
Lieshout, Ted van, Schuldig kind. Amsterdam, Querido, 2017.

Secundaire literatuur
Bax, S., De Mulisch mythe. Harry Mulisch: Schrijver, intellectueel, icoon.
Amsterdam, Meulenhoff, 2015.
Breedveld, W., ‘Het monster van Assen.’ In: Trouw, 18 augustus 1999, p. 14.
Collini, S., ‘“Every fruit-juice drinker, nudist, sandal-wearer...”: Intellectuals
as other people.’ In H. Small (Ed.), The Public Intellectual. Oxford, Blackwell
Publishers, 2002, pp. 203-223.
Heynders, O., ‘Politieke romans van vrouwelijke auteurs.’ In: TNTL, 124, 2008,
pp. 159-172.
Heynders, O., Voices of Europe: Literary Writers as Public Intellectuals [Oratie].
Tilburg, Tilburg University, 2009.
Heynders, O., ‘Waarom zwijgen de schrijvers? De rol van de auteur in een
veranderende samenleving.’ In: D. Schram (red.), Waarom zou je (nú) lezen.
Nieuwe inzichten over de functies van lezen. Delft, Eburon, 2011, pp. 209-223.
Heynders, O., ‘Individual and collective identity - Dutch public intellectual Bas
Heijne.’ In: Journal of Dutch Literature, 4 (1), 2013, pp. 43-61.
Heynders, O., Writers as Public Intellectuals: Literature, Celebrity, Democracy.
London, Palgrave Macmillan, 2016.
Humme, H. & M. Oostindië, ‘Het baren van boeken. Ted van Lieshout over
Tedboeken.’ In: Tsjip/Letteren, 12 (1), 2002, pp. 9-11.
Jäger, G., Der Schriftsteller als Intellektueller: Ein Problemaufriss. In S.
Hanuschek (Red.), Schriftsteller als Intellektuelle: Politik und Literatur im
Kalten Krieg. Tübingen, Niemeyer, 2000, pp. 1-15.
Kleuver, E., ‘Prijs.’ In: De Telegraaf, 7 januari 2015, p. 13.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

79
Linders, J., ‘Liefde waarover men liever niet spreekt. “Zeer kleine liefde” van
Ted van Lieshout.’ In: H. Bekkering & J. Joosten (red.), Jan Campert-prijzen
2001. Nijmegen, Vantilt, 2001, pp. 111-119.
Noorduijn, M., ‘Waar blijven de politieke kinderboeken?’ In: De Groene
Amsterdammer, 129 (12), 2005. Geraadpleegd op 12 augustus 2016 via
https://www.groene.nl/artikel/waar-blijven-de-politieke-kinderboeken
Palmen, C., Het geluk van de eenzaamheid. Amsterdam, Athenaeum/Polak &
Van Gennep, 2010.
Roestenburg, D., Publieke intellectuelen in de jeugdliteratuur: een fictie?
Jeugdauteurs in de rol van publieke intellectueel. De casus van Ted van Lieshout
[Master Thesis]. Tilburg, Tilburg University, 2017.
Said, E.W., ‘The public role of writers and intellectuals.’ In: H. Small (Ed.),
The Public Intellectual. Oxford, Blackwell Publishers, 2002, pp. 19-39.
Snoeijen, M. & K. Berkhout, ‘Het hindert mij dat er geen begrip is voor
pedofielen.’ In: NRC Handelsblad, 3 oktober 2009, p. 6.
Spits, F. (presentator), ‘Ted van Lieshout genomineerd voor Hans Christian
Andersen Prijs’ [Radio fragment]. In: H. Laroes (eindredacteur), De Taalstaat.
NPO Radio 1, 23 januari 2016.
Vaessens, T., De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement.
Nijmegen, Vantilt, 2009.
Veen, T. de, ‘Ik probeer de wereld te laten zien zoals die is.’ In: NRC
Handelsblad, 2 maart 2012. Geraadpleegd op 10 maart 2017 via
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/02/ik-probeer-de-wereld-te-latenzien-zoals-die-is-1079455-a701601
Vendel, E. van de, ‘Over adem.’ In: Literatuur zonder Leeftijd, 20 (71), 2006,
pp. 118-129.
Venzelaar, T.E.M., ‘Pedofielenregister.’ In: NRC Handelsblad, 8 oktober 1998,
p. 8.
Vlaar, M., De biecht van Ted van Lieshout: ‘Ik gedraag me niet als slachtoffer’.
De Standaard, 10 februari 2012, p. L8.
VRT, ‘Griet Op de Beeck: “Mijn leven is op dit moment niet echt een feestje”.’
7 november 2017. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/07/griet-op-de-beeck---mijn-leven-is-op-dit-moment-niet-echt-een-fe/

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

80

Recht doen aan levensverhalen van jongeren
Bouwstenen voor een ethische benadering van life writing voor
jongeren
Sabine Steels
The subject of trauma refers to both a person struggling to make sense of
an overwhelming experience in a particular context and the unspeakability
of trauma itself, its resistance to representation.
(Gilmore, 2001, p. 46)
In bovenstaand citaat vat Gilmore de verschillende elementen van een traumatisch
levensverhaal goed samen: het gaat over de persoonlijke beleving van een moeilijk
te verwerken gebeurtenis in een welbepaalde context en hoe moeilijk het is om die
ervaring zoals ze gevoeld werd, te uiten. Wanneer traumatische levensverhalen
worden toevertrouwd aan het papier, worden er pijnlijke gebeurtenissen gedeeld. Of
en hoe dit op een ethische manier kan gebeuren voor de lezer, voor de schrijver zelf
en voor zijn naaste omgeving, is een vraag die een handvol wetenschappers sinds de
jaren 2000 binnen de volwassenenliteratuur oppikten. Voor jeugdliteratuur is dit
onderzoek nauwelijks op systematische wijze gebeurd. In 2015 onderzocht ik in mijn
masterthesis1 aan Tilburg University vier levensverhalen van jongeren die een trauma
beleefden. Ik koos daarvoor vier boeken uit de Slashreeks,2 een initiatief van Edward
van de Vendel (2006) waarin telkens een gevestigd auteur samen met een jongere
het bijzondere levensverhaal schrijft van die jongere.
Daarmee is de Slashreeks een vorm van ‘collaborative life writing’ (Smith &
Watson, 2010,

1

2

Sabine Steels, Ethiek en Life Writing in Jeugdliteratuur: Bouwstenen voor ethisch
verantwoorde levensverhalen over trauma en de toepassing ervan op de Slashreeks voor
jongeren Tilburg University, 2015. Mijn dank gaat uit naar mijn thesisbegeleider prof. dr.
Helma van Lierop-Debrauwer en naar tweede lezer dr. Sara Van den Bossche.
Mirjam Oldenhave & Cynthia van Eck, Voor jou 10 anderen, Querido, 2008; Corien Botman
& Yasmine van Leur, Hou van mij, Querido, 2009; Lydia Rood & Jojo Matthews, Miss
Dakloos, Querido, 2010; Evelien De Vlieger & Katja Holvoet, Getekend, Querido, 2015.
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pp. 253-293). Ik koos daarbij heel bewust voor vier boeken waarin het trauma van
binnenin het gezin komt: verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Boeken
met deze invalshoek zijn in de kinder- en jeugdliteraire autobiografische context
hoogst uitzonderlijk. De combinatie van het besef dat het gaat om waargebeurde
ervaringen waarbij de dreiging van binnenin het gezin komt met de nog beperkte
emotionele draagkracht van de (lezende) jongere, maakt het thema delicaat, bijna
taboe. Onderzoek naar de ethische vereisten die aan het genre van traumatische
levensverhalen voor jongeren gesteld kunnen worden is daarom des te relevanter.
Mijn masterthesis bestond erin te onderzoeken tot op welke hoogte vier levensverhalen
over trauma voor jongeren verschenen in de Slashreeks aan de ethische eisen
beantwoorden die in de theorie aan het genre worden gesteld. In dit artikel introduceer
en toets ik de theorie aan de hand van één van de Slashboeken, Voor jou 10 anderen
van Mirjam Oldenhave en Cynthia van Eck (2008).

Bouwstenen voor een theoretisch model
Wat is de evidente, maar onontbeerlijke verwachting die lezers hebben wanneer zij
een autobiografie lezen? Dat ze het levensverhaal van de auteur lezen, dat wat er
staat geschreven ‘waar’ is, dat auteur, verteller en protagonist samenvallen? Dat
laatste noemde Philippe Lejeune (1975) het ‘autobiografische pact’, en de
basisvoorwaarde voor een autobiografie. Met ‘waar’ bedoelde Lejeune de mate
waarin de auteur de waarheid kan kennen. Er is geen absolute waarheid, maar de
auteur engageert zich om de gebeurtenissen zo authentiek mogelijk weer te geven.
Wanneer een autobiografische tekst niet authentiek blijkt te zijn, dan voelt de lezer
zich misleid (p. 36). De authenticiteit van een levensverhaal kan in die zin gezien
worden als dé ethische vereiste die aan het genre gesteld wordt.
Lejeune kwam tot de conclusie dat het in een autobiografie draait om twee cruciale
elementen: er moeten dingen worden verteld over het individuele leven
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van een persoon en tegelijkertijd is dat leven onlosmakelijk ingebed in een historische
context (p. 14). Beide elementen - de persoonsgebonden werkelijkheid en de
historische werkelijkheid - moeten authentiek weergegeven worden.
Wanneer het gaat om een project van ‘collaborative life writing’ zijn er bijkomende
vereisten, vooral de ethische representatie van de protagonist door de auteur en de
ethische samenwerking tussen beide auteurs. Couser wijst in zijn Vulnerable Subjects:
Ethics and Life Writing (2004) op de inherente machtsverhouding die aan dit soort
samenwerkingen ten grondslag ligt. Die machtsverhouding heeft een invloed op het
inhoudelijk resultaat, maar ook op het samenwerkingsproces dat eraan vooraf gaat
(pp. 36-40).
Om ‘ethisch’ te zijn, moet een project van collaborative life writing dus aan drie
eisen voldoen:
1 De weergave van de historische werkelijkheid moet authentiek zijn.
2 De weergave van de persoonsgebonden werkelijkheid moet authentiek zijn.
3 Er moeten leidraden bestaan voor een ethisch partnerschap en een ethische
representatie.
Ik zal laten zien hoe deze eisen aan de hand van concrete narratieve elementen (al
of niet) terug te vinden zijn in Voor jou 10 anderen, een boek dat het levensverhaal
brengt van Cynthia van Eck vanaf haar geboorte tot ze negentien jaar is. Cynthia
werd als baby achtergelaten op een onderduikadres. Daar staat ze onder de hoede
van ‘mama Riet’ samen met acht andere kinderen. Ze mogen nauwelijks naar buiten
en leven in penibele omstandigheden. Toch is er door de solidariteit onder de kinderen
een bepaalde mate van gezelligheid ontstaan die Cynthia ook met een warm gevoel
doet terugdenken aan die tijd. Wanneer ze op twaalfjarige leeftijd wordt gered door
de jeugdbescherming en bij mama Riet wordt weggehaald, deert dat mama Riet
allerminst. Die onverschilligheid slaat Cynthia volledig uit het lood. Het besef dat
ze voor mama Riet niets betekende, is voor Cynthia de traumatische ervaring die de
rest van haar adolescentenleven bepaalt.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

83

De historische werkelijkheid in Voor jou 10 anderen
De belangrijkste component van ‘historische authenticiteit’ is de aanwezigheid van
het ‘autobiografische pact’: zijn auteur, verteller en protagonist één en dezelfde
persoon? (Lejeune, 1975, pp. 23-24). In de Slashreeks is er alles aan gedaan om de
boeken als echte levensverhalen in de markt te zetten. De boeken hebben allen
éénzelfde, opvallende lay-out, met voorop de namen van de twee auteurs met, onder
de naam van de jongere co-auteur, een korte tekst die aangeeft waarover het boek
gaat. Een zwart-wit foto van een adolescent(e) beslaat de volledige voorkant. Door
het samenspel tussen foto en korte tekst kunnen de lezers een verband leggen: de
persoon vermeld in het tekstje is dezelfde als die op de foto. De foto op de cover
wordt gebruikt om het autobiografisch verbond te suggereren. Het is een minstens
even belangrijke leidraad om een tekst als autobiografisch te (h)erkennen als de naam
van de auteur (Douglas, 2010, p. 44). Zelfs als niet geverifieerd kan worden dat de
beelden naar de realiteit verwijzen, vermindert dit niet het gevoel van authenticiteit
van het levensverhaal (Schrijvers, 2013, pp. 70-71). Het korte tekstje op de cover
van Voor jou 10 anderen vermeldt: ‘Ze groeide op in een illegaal kindertehuis.
Gewoon in Nederland. Nou ja, gewoon... In dit boek lees je haar hele verhaal. Van
binnenuit.’ De naam van Cynthia wordt in dit korte tekstje niet gebruikt. Het is op
de achterzijde dat de lezer ontdekt dat co-auteur en protagonist dezelfde persoon
zijn: ‘Cynthia wordt als baby door haar moeder achtergelaten in het illegale
kindertehuis van mama Riet.’ Nu is het autobiografisch verbond bevestigd.
Andere elementen die wijzen op historische authenticiteit vinden we terug in de
tekst zelf. Het gaat vooral over de chronotoop, de sfeer van tijd en ruimte die de
auteur schetst aan de hand van historische gebeurtenissen, subtiele details en
taalgebruik (Schrijvers, 2013, p. 73; Van Lierop-Debrauwer, 2014, pp. 359-360).
Een terloopse verwijzing naar waargebeurde en controleerbare gebeurtenissen,
komt in Voor jou 10 anderen niet voor op één uitzondering na: een referentie naar
Marc Dutroux. Wanneer de kinderen niet luisteren, dreigt mama Riet ermee Dutroux
op te bellen opdat hij hen zou komen ophalen (Oldenhave, 2008, p. 24). Marc Dutroux
is een kinderverkrachter en -moordenaar die in de jaren negentig van de vorige eeuw
in België werd ontmaskerd
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toen bij hem twee ontvoerde kinderen levend werden teruggevonden. ‘De zaak
Dutroux’ werd in heel Europa bekend en dat mama Riet naar hem verwijst duidt erop
dat de gebeurtenissen zich rond of kort na die zaak moeten hebben afgespeeld.
Een geloofwaardige chronotoop wordt ook geschetst door subtiele details die
wijzen op een bepaalde historische periode: het beschrijven van kledij,
gebruiksvoorwerpen, voertuigen, huizen. Om echt geloofwaardig te zijn, moet een
auteur secuur kunnen omgaan met deze details: niet te veel, maar precies voldoende,
en dat is, zo blijkt, net evenveel beschrijvingen geven als een auteur vandaag over
de ‘tijd van nu’ zou doen (Aiken, ‘Interpreting the Past’, in Kokkola, 2003, pp. 71-72).
In het boek worden verschillende details meegegeven die een hedendaags tijdsbeeld
oproepen: mama Riet kijkt op televisie naar Amerikaanse komedies (Oldenhave,
2008, p. 19), één van de meisjes mag met haar moeder mee naar de Efteling (p. 16),
er is sprake van de Aldi (p. 26) en van Lara Croft (p. 109) en er wordt een beeld
geschetst van een arm sociaal milieu waarin ‘patat’ beter is dan ‘brood’, een nieuwe
jeansjas een benijdenswaardig goed is en de kinderen bevolen worden hun ‘poten
van tafel’ te doen (p. 48).
Een authentieke taal is ten slotte ook een element dat de historische authenticiteit
versterkt. Hoe authentieker de taal - met echo's van de spreektaal en in de
tegenwoordige tijd - hoe sneller lezers het waarheidsgehalte van de tekst zullen
onderkennen omdat ze de indruk krijgen de gebeurtenissen samen met de protagonist
te beleven (Douglas, 2010, p. 28, Kokkola, 2003, p. 64, pp. 76-79). Voor jou 10
anderen is doorspekt met woorden die een bepaald sociaal milieu schetsen zoals
‘even moeven’ (p. 46), ‘nokken’ (p. 64), ‘klovenklappers’ (p. 64), ‘meebleren’ (p.
113) en ‘ammereet’ (p. 122). Toch zijn slechts enkele dialogen in spreektaal
weergegeven. Meestal gebruikt Oldenhave Algemeen Beschaafd Nederlands. Dat
de auteur heel bewust met het taalaspect bezig is, toont volgende zin: ‘“Dan komt
de politie,” zei mama Riet. Pliezie, zo zei ze het.’ (p. 43). Oldenhave toont de lezer
hier dat de mensen in het echt anders spraken dan hoe zij het weergeeft, en geeft
daarmee aan dat het niet haalbaar is om die taal continu letterlijk in het boek te
gebruiken. Daarmee toont de auteur openlijk het geconstrueerde van haar tekst, wat
volgens Kokkola extra bijdraagt aan de geloofwaardigheid van levensverhalen: ‘Thus
it would seem that a structure that exposes its own
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constructed nature ultimately comes to be perceived as more reliable’ (Kokkola,
2003, p. 100). Net deze mix van het gebruik van enkele typische uitdrukkingen en
grove woorden enerzijds en de explicitering dat ze anders spraken dan weergegeven
anderzijds, verhoogt de geloofwaardigheid dat het ‘echt’ gebeurde zoals het
geschreven staat.

De persoonsgebonden werkelijkheid in Voor jou 10 anderen
Voor Sidonie Smith en Julia Watson (2010) is in een autobiografie de ervaring van
de auteur het gezagsargument bij uitstek. Op basis van de ervaringen van de auteur
beoordeelt de lezer de geloofwaardigheid van de auteur (Smith & Watson, 2010, pp.
33-34). Voor Cynthia verleent haar traumatische ervaring haar dit gezag en dat wordt
op de voorflap met één slagzin in de verf gezet. De authenticiteit van de eigen ervaring
wordt daarmee bewust heel centraal gesteld in het boek. Nochtans is het niet helemaal
duidelijk of de ervaringen echt allemaal van Cynthia zijn. Het wordt nergens in de
tekst of in de peritekst expliciet vermeld. Zowel Lydia Kokkola (2003) als Lejeune
(1975) erkennen de mogelijkheid dat waargebeurde (traumatische) gebeurtenissen
in een fictionele setting kunnen worden ingebed. Voorwaarde is wel dat ‘het bereik
van de werkelijkheid’ duidelijk wordt aangegeven (Kokkola, p. 92; Lejeune, p. 36).
Dat is niet het geval in Voor jou 10 anderen, maar evenmin is er een contra-indicatie
dat het verhaal niet volledig naar de werkelijkheid zou verwijzen. Toch blijft er een
probleem: als de lezer het boek in gaat met de verwachting dat het ‘volledig naar de
werkelijkheid refereert’, rijst de vraag hoe dit uitgangspunt zich verhoudt tot wat
Edward van de Vendel hierover zegt in een interview:
De Slash-reeks is tenslotte geen non-fictie, al maken we volop gebruik
van waar gebeurde feiten en doen we research. Je zou kunnen zeggen dat
waar bijvoorbeeld auteurs als Geert Mak en Frank Westerman vanuit de
non-fictie met literaire middelen werken, de Slash-auteurs omgekeerd te
werk gaan. We gebruiken vanuit de fictie de non-fictie, maar maken die
ondergeschikt aan de persoonlijke beleving van de auto-fictionele karakters.
(Van den Hoven, 2011, p. 316)
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Het blijkt om fictionele personages te gaan, maar dan is het vreemd dat daar niets
van op de cover staat. Ofwel geldt dit dus niet voor Voor jou 10 anderen en is ‘het
bereik ten aanzien van de werkelijkheid’ volledig ofwel is dat laatste niet het geval
en dan wordt het in het boek onvoldoende transparant geduid.
Dat de eigen ervaring belangrijk is in een autobiografie, is wel duidelijk. Maar
hoe moet die ervaring gerepresenteerd worden opdat men van een ethische
representatie kan spreken? Uit de literatuur komen drie aspecten naar voren - de
ethics of form - die essentieel blijken voor een ethische representatie: het gebruik
van gekaderde stiltes, erkenning van de limieten van het geheugen en de manier
waarop het zelf wordt gepresenteerd (Douglas, 2010; Eakin, 2004; Joosen &
Vloeberghs, 2008; Kokkola, 2003; Smith & Watson, 2010; Toker, 1993).

Ethics of form: gebruik van gekaderde stiltes
Voor kinderen, maar ook voor adolescenten en volwassenen, lijkt het algemeen
aanvaard om individueel beleefde trauma's niet al te expliciet te beschrijven. ‘Private
hurt’ gedetailleerd weergeven, wordt als ongepast ervaren, zelfs voor volwassen
lezers (Douglas, 2010, p. 118; Eakin, 2004, p. 3). Eerder dan expliciet te schrijven
over bijvoorbeeld seksueel misbruik, lijkt het een betere strategie om slechts de
suggestie te wekken en gevoelens in plaats van beschrijvende details mee te geven.
De auteur laat het aan de lezer over om de gebeurtenissen die hij niet kan of wil
vertellen, te herkennen en te interpreteren. Dit ‘suggereren’ om het gruwelijke en
onzegbare over te brengen, wordt ‘de schreeuw van de stilte’ (Patterson, 1992) of
‘gekaderde stilte’ genoemd (Kokkola, 2003, p. 23). In plaats van grafische details,
beschrijft men het trauma met een ‘gekaderde stilte’. In een gekaderde stilte houdt
de auteur informatie tijdelijk achter of geeft hij/zij hem gespreid vrij. Dat doet hij/zij
op zo'n manier dat het opvalt dat er iets belangrijks gebeurt (dat het ‘gekaderd’ wordt),
zodat men er niet overheen leest (pp. 23-25). Door slechts met mondjesmaat informatie
prijs te geven, wordt ‘stilte’ ingezet als communicatieve handeling: ‘A book that
contains silence - informational gaps - can be more informative on an emotional level
than a book which attempts to provide all relevant background’ (p. 25).
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In Voor jou 10 anderen woont Cynthia tot haar twaalfde bij mama Riet. In het boek
ligt de klemtoon uit die periode op de liefde van Cynthia voor mama Riet. Wanneer
de mensen van de jeugdbescherming de kinderen weghalen, wordt het beeld van
‘liefdevol nest’ brutaal aan diggelen gegooid. Het kan mama Riet niet schelen dat
ze de kinderen meenemen. Oldenhave zet dit voor Cynthia heel traumatiserende
moment neer door het te ‘bevriezen’ en heel specifieke bewoordingen te gebruiken:
‘Meestal dringen dingen heel langzaam tot je door, maar soms weet je iets in
één klap. Dan zit het erin, en het gaat er nooit meer uit (...)’ (Oldenhave, 2008, pp.
69-70, eigen markering vet).
Oldenhave hergebruikt deze woorden bijna letterlijk op de volgende cruciale
momenten in het leven van Cynthia: Een vriendje van het opvangtehuis belt haar
zoveel jaren later op (‘In één klap zat ik in een sneltrein, eentje die achteruitreed.
Denderend en dreunend raasde hij door de jaren heen, om één seconde later gierend
tot stilstand te komen in het huis van mama Riet’ (p. 85, eigen markering vet).
Wanneer dat vriendje effectief op bezoek komt, beseft ze dat ze al die jaren haar
emoties onderdrukt heeft (‘Meestal dringen dingen heel langzaam tot me door,
maar nu wist ik het in één klap: ik had hem verschrikkelijk gemist en ik miste hem
nog steeds (...)’ (p. 95, eigen markering vet).
Door zeer zuinig, maar op cruciale momenten dezelfde taal letterlijk te herhalen,
verheft Oldenhave deze momenten tot kantelpunten in het leven van Cynhtia. De
taal wordt tot op een symbolisch niveau getild waardoor de lezer onbewust op de
ernst en impact van de situatie wordt gewezen. Daardoor krijgen deze passages de
functie van gekaderde stiltes waarin onzegbare gevoelens toch tot uiting komen.

Ethics of form: erkenning van de limieten van het geheugen
Het is onmogelijk zich alles van zijn leven tot in detail te herinneren. Bovendien doet
een traumatische gebeurtenis ook iets met het geheugen. Herinneringen aan het
trauma kunnen onderdrukt worden of juist heel scherp opspelen. Teksten waarin
openlijk met dit (falend) geheugen wordt omgegaan, wekken bij de lezers vertrouwen
op en versterken hen in hun overtuiging dat wat dan wél zonder aarzeling verteld
wordt, een authentieke ervaring is (Douglas, 2010, p. 119; Kokkola, 2003, pp.
120-124). Het expliciteren van
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leemtes, geheugenverlies, of inconsistenties in verhalen is één manier om het falende
geheugen te tonen. Een andere manier om een falend geheugen te tonen is om de
werking ervan in de structuur van de tekst na te bootsen: flashbacks, flashforwards,
thematische associaties en herhalingen worden net zo gebruikt, zoals het geheugen
dat in werkelijkheid ook zou doen.
Oldenhave zet in Voor jou 10 anderen heel bewust in op de eerste manier. Cynthia
vermeldt geregeld dat ze sommige details niet meer exact weet: ‘Het was zomer, of
lente, dat weet ik niet meer’ (p. 54), ‘Hij zei iets van Bel-Ark of zo, dat weet ik nu
niet meer precies’ (p. 57), terwijl sleutelmomenten juist in haar geheugen staan
gegrift: ‘We keken naar een reclame van bier, dat weet ik nu nog steeds’ (pp. 20-21),
‘Ze stak eerst een sigaret op, toen trok ze haar jas uit en toen stak ze er nog een aan,
terwijl die eerste nog brandde. Niet dat dat nou zo boeiend is, maar dat is iets wat ik
me nog goed herinner’ (p. 64). Na mama Riet leeft ze als verdoofd en aan die periode
heeft ze nauwelijks nog herinneringen: ‘De jaren na mama Riet zijn mistig en grijs
in mijn geheugen. Met wie ging ik toen om? Welke groepsleiders bemoeiden zich
met me? Geen idee, ik weet geen enkele naam meer. Allemaal vergeten. Ik zou drie
jaar in één alinea kunnen proppen’ (p. 77). De expliciete manier waarop in dit boek
de limieten van het geheugen worden geïntegreerd, dragen bij tot een authentiek
gevoel.

Ethics of form: presentatie van het zelf
Ten slotte beïnvloedt de ‘presentatie van het zelf’ de authenticiteit. Autobiografische
teksten spreken nooit met één duidelijke stem. De vertellende ‘present self’ van de
schrijver en de ‘past self’ waarover verteld wordt, zijn beiden meerstemmig en
gefragmenteerd. (Douglas, 2010, p. 88; Kokkola, 2003, pp. 106-107; Smith & Watson,
2010, p. 61, p. 174;). Die meerstemmigheid krijgt vorm door verschillende stemmen
die naast elkaar bestaan - het kind wanneer het vier jaar is, en dan negen jaar en dan
veertien jaar - of kan interactief zijn, waarbij de volwassen, vertellende stem
commentaar geeft op de stem van het jonge kind (Smith & Watson, 2010, pp.
216-218). De fragmentatie van het zelf duidt op het tonen van de verschillende ‘rollen’
of zelfs ‘identiteiten’ die één persoon aanneemt in een leven en in het levensverhaal.
Hoewel de protagonist heel vaak gefragmenteerd wordt weergegeven, bestaan

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

89
er ook levensverhalen waarin de protagonist ‘uit één stuk’ wordt neergezet (Kokkola,
2003, pp. 106-107; Van Lierop-Debrauwer, 1997, p. 419). Voor jou 10 anderen is
geschreven vanuit het perspectief van Cynthia die negentien jaar is en terugblikt op
haar leven. Maar er wordt veel gebruik gemaakt van dialogen, zodat ook de stem
van de protagonist in de andere fasen van haar leven gesuggereerd wordt. Vooral in
het eerste deel wordt de indruk gewekt - door de intensiteit van de dialogen - dat we
de kleine Cynthia horen. Er is dus sprake van zowel meerstemmigheid als van
fragmentatie.

Ethics of form ‘plus’: extra ethische vereisten voor kinder- en jeugdliteraire
autobiografieën?
Kinder- en jeugdliteratuur heeft impliciet of expliciet als functie een ‘richtingwijzer
in het leven’ te zijn (Joosen & Vloeberghs, 2008, p. 186). Jongeren zijn nog vol in
psychologische ontwikkeling en zoeken houvast en identificatie op alle mogelijke
manieren, ook in de literatuur. Dat dit op gespannen voet staat met het genre van de
traumatische autobiografie, waarin heftige, soms gruwelijke ervaringen en tegenslagen
het onderwerp zijn, is evident. Niet alleen gaat het om ervaringen die buiten de
verwachte levensverloop liggen en dus niet als zodanig als ‘richtingwijzer’ gelden,
bovendien gaat de gebeurtenis vaak ook de emotionele draagkracht van een jongere
te boven. Een ethische representatie van persoonsgebonden ervaringen stelt daarom
verdergaande eisen aan de autobiograaf van kinder- en jeugdliteratuur. We
onderscheiden twee extra elementen - die we de ethics of form ‘plus’ hebben genoemd
- die noodzakelijk zijn om binnen de kinder- en jeugdliteratuur van een ethisch
levensverhaal te kunnen spreken. Beiden hebben tot doel kinderen en jongeren in
zeker opzicht te sparen omdat ze nog onvoldoende levenservaring hebben en er
daardoor nog niet aan toe zijn om informatie op een bepaalde manier te ontvangen.
Het gaat om de manier waarop het kwade naar voren komt en de manier waarop er
na zware, in dit geval traumatische beproevingen teruggekeerd wordt naar de
normaliteit.

Ethics of form ‘plus’: de weergave van het kwade
Omdat het gezin voor een kind de veilige basis is, komt het kwade in kinderen
jeugdliteratuur meestal van buiten het gezin. Bovendien blijft het in het verhaal vaak
‘veraf’ en ‘oppervlakkig’ (Wagner, 1998, p. 161). Er wordt wel
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beschreven hoe ‘de slechterik’ eruit ziet, maar zijn gedachten en gevoelens worden
niet aangehaald. Uit de analyses van Kokkola (2003) van Holocaustliteratuur voor
kinderen bleek dat het kwade, de nazi's, altijd extern gefocaliseerd wordt om te
vermijden dat kinderen met het personage zouden sympathiseren. Omdat kinderen
doorgaans nog onvoldoende levens- en lezerservaring hebben, nemen ze meestal
afstand wanneer personages intern gefocaliseerd worden, wat kan leiden tot sympathie
met de dader en op die manier tot een pedagogisch onverantwoorde verwarring van
wat goed en kwaad is. Dat risico lijkt mij vanwege het doelpubliek van Voor jou 10
anderen, jongeren van adolescente leeftijd, niet meer waarschijnlijk. De grenzen van
goed en kwaad zijn op die leeftijd gelegd en externe focalisatie om die reden kan
dan ook geen verklaring zijn. Toch wordt ‘de interne slechterik’ - Mama Riet - extern
gefocaliseerd. De eerste, heel logische verklaring daarvoor volgt uit het genre: de
autobiografie wordt vanuit het perspectief van Cynthia verteld, waardoor de andere
personages altijd extern gefocaliseerd worden. Maar als het gaat om Voor jou 10
anderen is er een opvallend verschil met wat Kokkola (2003) vaststelt: volgens haar
interpretatie creëert de externe focalisatie een bewuste afstand van het kwade, in
Voor jou 10 anderen wordt er ondanks de externe focalisatie wel een zekere sfeer
van genegenheid binnen het gezin en ten aanzien van het kwade gecreëerd. Er is niet
alleen de traumatische ervaring, het kwade van binnenuit wordt in het boek
genuanceerd door ruimte te laten voor wat ook ‘liefdevol’ was. Dat genuanceerd
beeld van het kwade komt door een combinatie van verschillende elementen tot
stand: het boek brengt het verhaal ook vanuit een kindperspectief door met dialogen
te werken.
De kinderogen registreren niet alleen het misbruik en de mishandeling, maar ook
het leven dat ernaast binnen het gezin plaatsvond. De protagonist wordt daardoor als
een ‘rondere’ persoonlijkheid ervaren waarbij niet alleen gefocust wordt op wat het
kind ‘heeft moeten ondergaan’, maar waarbij ook getoond wordt hoe het kind ‘kind’
kon zijn buiten en naast dat misbruik. Het geeft haar agency, ze is in staat zichzelf
te ‘redden’. Het leven binnen het gezin wordt niet enkel herleid tot het trauma en op
die manier wordt het kwade dus ook verzacht.
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Ethics of form ‘plus’: terugkeer naar de normaliteit
Een terugkeer naar de normaliteit geldt als een van de meest geruststellende van alle
basispremisses van de kinder- en jeugdliteratuur. De evidentste manier om een
terugkeer naar de normaliteit te creëren, is de protagonist te laten overleven (Joosen
& Vloeberghs, 2008, p. 189). In een autobiografie is het overleven inherent aan het
genre. Diegene over wie het traumatisch levensverhaal gaat, is immers de auteur.
Hij/zij leeft. Die geruststelling is er alvast. Toch wordt in Voor jou 10 anderen de
terugkeer naar de normaliteit er niet vingerdik bovenop gelegd. Het boek is niet
voorzien van een dankwoord, noch van een in- of uitleiding. Daardoor is er buiten
dit co-auteurschap geen extra geruststelling in de peritekst dat alles goed gaat met
Cynthia en ze een normaal leven leidt. In de tekst zelf geeft de volwassen verteller
wel subtiele aanwijzingen: ‘Ik bleef nog heel lang staan. Het was het gelukkigste
moment van mijn hele leven. Maar ja, dat denk ik tegenwoordig wel vaker’
(Oldenhave, 2008, p. 115).

Collaborative life writing en ethische vereisten
Couser onderzoekt in Vulnerable Subjects: Ethics and Life Writing (2004) de
mechanismen van collaborative life writing en hoe zo'n project ethisch kan verlopen.
De samenwerking tussen schrijver en protagonist en het portretteren van de protagonist
door de schrijver zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Ethisch partnerschap tussen auteur en co-auteur
Een samenwerkingsproject wordt als ethisch aangezien wanneer de relatie maximaal
gelijkwaardig is (Couser, 2004, p. 36). In Voor jou 10 anderen schrijft een volwassen,
ervaren auteur het verhaal van de jonge, onervaren ‘auteur’. Er is een leeftijdsverschil
en een verschil in professionele ervaring. Van een gelijkwaardige relatie is dus geen
sprake. Om te vermijden dat de co-auteur ‘druk’ ondervindt, wordt in de theorie de
‘geïnformeerde toestemming’ als basisvoorwaarde voor samenwerking voorzien.
Couser leende dit concept van de bio-ethiek waarin de patiënt-dokterverhouding
door een aantal spelregels wordt vastgelegd (p. 30). Toegepast binnen een setting
van collaborative life writing gaat het er om dat de co-auteur geïnformeerd wordt
over alle aspecten:

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

92
de risico's, de voordelen, én het recht om zich terug te trekken uit het project. Of Van
Eck werkelijk een geïnformeerde toestemming gaf, is op basis van de tekst en de
paratekst moeilijk verifieerbaar. In een ethisch ideale situatie wordt het
samenwerkingsproces - ‘the story of the story’ - nochtans gedocumenteerd en worden
de afspraken, werkwijze en overwegingen schriftelijk ter beschikking gesteld (Eakin,
1998, p. 63). Uit een interview met Van de Vendel blijkt dat er met de co-auteurs
zakelijke afspraken zijn gemaakt: ‘De boeken kun je dan ook beschouwen als echte
co-producties. Daarom wordt de naam van de jongere even groot op het omslag
afgedrukt als die van de auteur, en ontvangt deze eerste ook een deel van de royalties’
(Van den Hoven, 2011, p. 313). Voor Couser is het delen in de financiële opbrengsten
in elk geval een belangrijke indicatie van geïnformeerde toestemming (Couser, 2004,
p. 24).

Ethische representatie van de protagonist
Het tweede cruciale element voor een ethisch verantwoorde vorm van collaborative
life writing is de manier waarop de auteur de co-auteur representeert. Ten eerste
moet die hem of haar zo representeren dat hij/zij de co-auteur niet beschadigt. Een
van de manieren is het gebruik van een pseudoniem, een gebruikelijke techniek ten
aanzien van kwetsbare protagonisten (Couser, 2004, p. 20, p. 98). Dat is precies wat
Oldenhave gedaan heeft, blijkt uit een interview: ‘In Voor jou 10 anderen beschrijft
ze het heftige leven van haar pleegdochter Cynthia van Eck (pseudoniem)’
(Maliepaard, 2008).
Ten tweede is het belangrijk dat de stem van de co-auteur doorklinkt in de
representatie. Horen we werkelijk de stem van Cynthia van Eck? In welke mate klinkt
de stem van Oldenhave door? In feite kunnen we teruggrijpen naar de analyse van
de ‘persoonsgebonden werkelijkheid’, die ging immers om de representatie van
Cynthia en haar eigen ervaringen. Die analyse legt een merkwaardige paradox bloot:
enerzijds verhogen de ethics of form en de ethics of form ‘plus’ de authenticiteit en
daarmee het ethisch gehalte van een autobiografisch werk, zo blijkt uit het theoretische
deel, maar anderzijds blijkt uit de toepassing van al deze elementen - de gekaderde
stiltes door welgekozen letterlijke herhalingen, het spel met het geheugen, de
meerstemmige ‘ik’ en de wisseling van focalisatie om niet te kwetsen - de
professionele pen en daarmee ook de stem van de auteur Oldenhave. Want de
meesterlijke manier waarop al deze elementen worden samengebracht in één
constructie,
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laat vermoeden dat dit door een jong-volwassen onervaren ‘co-auteur’ niet op dezelfde
wijze geschreven had kunnen worden. Oldenhave stuurt de stem van Cynthia met
andere woorden fors, en dat doet - hoe men het ook draait of keert - tegelijkertijd
ook afbreuk aan de authenticiteit. De paradox is dus dat toepassing van de ethics of
form de authenticiteit verhoogt, maar wanneer ze in een collaborative life writing
project door een professionele auteur worden toegepast, dit ook de authenticiteit
verkleint, het is immers niet de ‘stem’ van Cynthia. Of het feit dat Oldenhave de
ethics of form toepast en daardoor de stem van Cynthia stuurt, ook werkelijk afbreuk
doet aan het ethische gehalte van de tekst, is daarmee niet noodzakelijkerwijze gezegd.
Want de stem die de lezers te horen krijgen, komt wél eerlijk en geloofwaardig over,
al is de constructie nog zo technisch.

Tot besluit
In deze bijdrage stond ik stil bij de bouwstenen die bijdragen tot een ethisch
verantwoord levensverhaal voor jongeren. De eisen die gesteld worden aan
levensverhalen voor volwassen lezers, gelden ook voor jongeren, met daarbovenop
twee extra ‘voorzichtigheidsgordels’. Uit de toepassing blijkt dat Voor jou 10 anderen
van Mirjam Oldenhave en Cynthia Van Eck (2008) alle ingrediënten voor een ethisch
verantwoord levensverhaal gebruikt. Door het collaboratieve aspect treedt er echter
een merkwaardige paradox op: de volledige toepassing van alle ingrediënten verhoogt
volgens de theorie de authenticiteit, maar de professionaliteit die noodzakelijk is om
die ethische bouwstenen narratologisch adequaat in te zetten, verraadt tegelijkertijd
de stem van de ervaren auteur en vermindert daardoor de authenticeit.
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Rode jurken en dode moeders
Rouwverwerking in jeugdboeken
Laurie Faro
‘Ik zit bevroren in het verleden. Ik zit bevroren in een dag die ik nooit zal
vergeten. Bevroren. Bevroren. Hoe ontdooi je jezelf uit iets wat je niet
kunt zien?’
(Tom Avery, 2015, p. 11)
In De schaduw van mijn broer wil hoofdpersoon Kaia als opdracht voor school haar
moeder interviewen. Ze schrijft de vragen op: ‘Ben jij ook bevroren net als ik?’ en
‘Heb jij het al “verwerkt?”’ (Avery, 2015, pp. 37-38). Maar ze vraagt haar moeder
niets omdat ze, bevroren als ze zijn in hun verdriet, niet meer met elkaar praten, ze
voeren wel gesprekjes, maar ze praten niet écht, niet zoals voorheen, voordat haar
broer overleed. Terwijl haar moeder haar heil zoekt in de drank, staat Kaia er in
eerste instantie alleen voor. In dit boek staat het proces van rouwverwerking dat
beiden doormaken centraal.
De schaduw van mijn broer staat niet op zichzelf; in de jeugdliteratuur van de
eenentwintigste eeuw is een aanzienlijk aantal boeken met dit thema te vinden. De
hoofdpersonen zijn kinderen die de dood van een dierbare naaste te verwerken krijgen.
De boeken zijn meestal geschreven met kinderen als verteller. Wat opvalt is dat in
veel boeken de kinderen actief en creatief met rouwverwerking omgaan. Zo werkt
hoofdpersoon Isa in Toen de wereld nog werelt was (2015) van Paul de Moor aan
een kunstinstallatie om de dood van haar moeder te verwerken. In Rood weeskind
(2011) van Begga Dom maakt Thor zwartwit foto's van dode dingen, foto's die hij
zelf ontwikkelt en afdrukt terwijl hij zich nog altijd schuldig voelt dat hij wel leeft
en zijn bij de geboorte overleden tweelingbroer niet. Met foto's maakt hij als het ware
een landkaart van de wereld die achter die van ons zit: ‘Een spiegelwereld waarin je
kon verdwalen, als je dacht aan hoe het had kunnen zijn’ (pp. 9-10). Een ander soort
verwerkingsstrategie, schrijven, komt in allerlei vormen voor: van het achterlaten
van notities op belangrijke plekken door Jenny in De hemel begint bij je
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voeten (2010) van Jandy Nelson, het verzamelen van ‘woorden van verlangen’ in
een opschrijfboekje in Krabbels van Bien (2013, p. 5) van Simone Arts, tot het
schrijven van brieven aan overleden ‘sterren’ zoals dichters en schrijvers, zangers,
musici, acteurs en een verdwenen lange afstand pilote in Liefdesbrieven aan de
sterren (2015) van Ava Dellaira. Pearl schrijft een compleet verslag over het jaar
nadat haar moeder is gestorven in Het jaar dat de wereld op zijn kop stond (2014)
door Clare Furniss en Georg schrijft in Het Sinaasappelmeisje (2003) van Jostien
Gaarder samen met zijn overleden vader een boek en geeft zo antwoord op een
filosofische vraag over leven en dood die zijn vader hem in een nagelaten brief heeft
gesteld.
Uit onderzoek blijkt dat het meemaken van een ernstige levensbedreigende ziekte
of de dood van een dierbare één van de meest voorkomende ingrijpende
levensgebeurtenissen bij Nederlandse basisschoolleerlingen is (Alisic, 2011, p. 180;
Alisic, Van der Schoot, Van Ginkel & Kleber, 2008).1 Kinderen krijgen dus vaak al
op jonge leeftijd met de dood te maken. De Nederlandse klinisch psycholoog en
orthopedagoog Mariken Spuij (2017, p. 16) stelt: ‘De dood hoort ook bij het leven
van heel veel kinderen en jongeren. Leren omgaan met de dood hoort daarom bij de
opvoeding’.2 Het is belangrijk dat kinderen mensen in hun nabijheid hebben die hen
tot steun zijn in het proces van rouwverwerking en hen helpen bij het uitvoeren van
de zogenaamde ‘rouwtaken’.
Deze rouwtaken komen ‘bovenop’ de normale ontwikkeling van kinderen, want
ondanks een zwaar verlies gaan de groei en ontwikkeling immers door (p. 16).3

1

2

3

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat jaarlijks ruim 6.000
minderjarige kinderen één of beide ouders verliezen (Bureau voor de Statistiek, 2013). Eind
2011 waren er 34.000 minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie
beide ouders overleden zijn. De kindersterfte in Nederland is in de afgelopen decennia enorm
gedaald van 8.901 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar in 1950 naar 1.130 kinderen
in dezelfde leeftijd in 2014 (Gijzen, 2017). Er wordt daarom geschat dat jaarlijks 2.000
kinderen een broertje of zusje verliezen (Spuij, 2017, p. 16).
In 2017 publiceerde Spuij Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van
verliesverwerking. Dit publieksgerichte boek is gebaseerd op de resultaten van haar
promotieonderzoek: Prolonged Grief in Children and Adolescents: Assessment, Correlates,
and Treatment uit 2014.
De focus van mijn onderzoek aan Tilburg University is gericht op kinderen en de omgang
met de dood. Dit project voer ik uit in een samenwerkingsverband met het Nederlands
Uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam in het kader van hun educatieprogramma dat is
ontwikkeld voor kinderen op de basisschool. Dit programma heeft als doel het thema dood
met kinderen te bespreken: ‘Als de dood een bespreekbaar onderwerp is op school, kun je
in tijden van groot verdriet veel voor de kinderen betekenen. De dood is bovendien een
fascinerend thema waar kinderen nieuwsgierig naar zijn’ (http://www.totzover.nl/educatie/,
geraadpleegd op 10 januari 2018). Bibliothecaresse van het Uitvaartmuseum Anna ten
Bruggencate heeft een overzicht gemaakt van de in de afgelopen tien jaar verschenen kinderen jeugdboeken met als thema dood. De auteur spreekt hier haar dank uit voor het vele nuttige
werk in dit opzicht verricht.
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Spuij noemt, in het kader van educatie, boekjes met informatie voor kinderen over
wat cremeren en begraven is. Ouders kunnen daar gebruik van maken om aan kinderen
uitleg te geven (Spuij, 2017, p. 130). Jeugdboeken met het thema rouwverwerking
kunnen eveneens bijdragen aan het begrip bij kinderen voor dit proces en aan het
bespreekbaar maken van het onderwerp (Cook & Oltjenbruns, 1998, pp. 246-247).
In recent Amerikaans onderzoek wordt geconcludeerd dat jeugdboeken nuttig
kunnen zijn om de thema's dood en rouwverwerking met kinderen te bespreken:
‘Children's books have the potential to facilitate communication about death for
children living with a serious illness and for children coping with the death of a loved
one’ (Arruda-Colli, Weaver & Wiener, 2017, p. 548). Wat betreft de Nederlandstalige
jeugdliteratuur spreekt Rita Ghesquière in Het verschijnsel jeugdliteratuur (2000, p.
92) van taboedoorbreking: ‘Er verschijnen weer boeken die de dood of de verwerking
ervan in het rouwproces tot hun onderwerp maken.’ In 2007 stelt ze vast: ‘De toon
wordt gaandeweg volwassener, de informatie concreter’ (p. 77; 2009, p. 90). Deze
observaties zien we terug in recente jeugdboeken waar de dood niet eens expliciet
het thema is, maar toch een rol speelt en openlijk aan de orde komt. In Lampje (2017)
van Annet Schaap bijvoorbeeld is het heel normaal dat Lampje zich nog laat adviseren
door haar overleden moeder. Haar moeder speelt op die manier een belangrijke rol
en is nog erg ‘aanwezig’ in haar leven. Naar het noorden (2017) van Koos Meinderts
speelt tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het perspectief
van de elfjarige Jaap wordt het bij de geboorte overleden zusje aangrijpend
beschreven: ‘We kregen een zusje, een naamloos zusje zonder gezicht’ (p. 11). Het
zusje wordt in een schoenendoos begraven in ongewijde grond, tussen de zondaars:
‘Mijn zusje, een zondaar. Wat kon ze in die paar minuten dat ze er was nu voor
zonden hebben begaan?’ (p. 12). Jaap heeft de gebeurtenissen van dichtbij
meegemaakt en kan er ook op reflecteren.
Helma van Lierop beschreef vanuit het perspectief van kindbeeld representaties
van het dode kind in verschillende jeugdboeken (Van Lierop-Debrauwer,
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2018). Rouwverwerking op zich is recentelijk echter niet in de Nederlandse
wetenschappelijke literatuur aan de orde gekomen. Willen we kunnen vaststellen of
ook Nederlandse jeugdboeken bijdragen aan het begrip van kinderen voor het proces
van rouwverwerking, zoals Arruda-Colli, Weaver en Wiener (2017) al concludeerden
voor de Amerikaanse situatie, dan is het zinnig eerst te onderzoeken op welke wijze
rouwverwerking in deze boeken aan de orde komt.
In deze bijdrage zal ik daarom in eerste instantie ingaan op het thema kinderen en
het proces van rouwverwerking vanuit het theoretisch kader zoals dat door
rouwdeskundige William Worden is geformuleerd (1996, 2009). Vervolgens zal ik
analyseren hoe dit proces beschreven wordt in twee jeugdboeken, gekozen omdat in
beide verhalen het rouwproces rond de dood van de moeder van het hoofdpersonage
centraal staat: Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen (2011) van Jowi
Schmitz en Hoe ik per ongeluk een boek schreef (2014) van Annet Huizing.

Rouwverwerking bij kinderen
De denkbeelden van de Amerikaanse rouwdeskundige William Worden (1996)
worden door hedendaagse wetenschappers, ook in Nederland, regelmatig als
uitgangspunt genomen (Spuij, 2017). Een voorbeeld hiervan is Mariken Spuij. Worden
definieert rouw in termen van een proces. Het is het proces van aanpassing aan een
leven waarin het verlies realiteit is geworden (Worden, 1996, p. 11). Volgens Spuij
(2017, p. 25) is de kern van rouwen separatiepijn. Onder het rouwproces zelf verstaat
zij: ‘zelf actief, in kleine stapjes betekenis geven aan het verlies, aan de relatie met
de overledene, aan wie je bent zonder de ander en aan een toekomst zonder die ander’
(p. 28). Bij kinderen is het van belang dat de onomkeerbaarheid van de dood wordt
begrepen. Bij jonge kinderen zal uitvoerig moeten worden uitgelegd wat dood zijn
is. Voor wat betreft literatuur noemt Spuij met name prentenboeken welke behulpzaam
kunnen zijn. In de ‘klassieker’ Kikker en het vogeltje (1991) van Max Velthuijs,
denkt Kikker dat het dode vogeltje ‘kapot’ is: ‘Hij doet het niet meer’ (z.p.). Als
Kikker aan Haas vraagt wat ‘dood’ is, volstaat Haas met naar de blauwe hemel te
wijzen (z.p.). In een recent prentenboek, gebaseerd op de verhalen van Guusje
Nederhorst, Woezel en Pip. Dag lief muisje (2018), is de uitleg over de
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dood uitgebreider en veel concreter: ‘Doodgaan, dat is als je lichaam ermee ophoudt
[...]. Als je dood bent, kun je niets meer’ (z.p.). Voor het verwerken van rouw is
daarnaast volgens Spuij (2017, pp. 36-39) van belang of het kind via taal en emoties
in staat is gevoelens te uiten.

Fasen- en takenmodellen bij rouwverwerking
Pas sinds de tweede helft van de vorige eeuw is er in ruime mate wetenschappelijke
aandacht voor rouw en het proces van rouwverwerking bij volwassenen. In dezelfde
periode kwam er ook aandacht voor kinderen en wordt er wetenschappelijk onderzoek
naar rouwverwerking bij kinderen verricht.4 Lange tijd heerste de opvatting dat het
rouwverwerkingsproces via een aantal vaststaande stadia verliep en beschreven kon
worden aan de hand van fasenmodellen (Bowlby, 1980; Kübler-Ross, 1969; Parkes,
1972). De fasenmodellen omvatten de volgende stadia: ontkenning, intens gemis en
zoekgedrag, wanhoop en dan berusting en doorgaan met leven. Rouw zou
problematisch kunnen worden als niet alle fasen zijn doorlopen en in de
voorgeschreven volgorde. Vanuit wetenschappelijke hoek kwam er kritiek op de
fasenmodellen omdat rouwreacties vaak niet eenmalig, maar herhaaldelijk optreden.
Daarnaast bleek het moeilijk duidelijk afgebakende fasen of stadia te onderscheiden.
Daar komt bij dat de fasenmodellen zijn uitgewerkt met het oog op rouwverwerking
bij volwassenen en geen rekening houden met de invloed die de ontwikkeling van
kinderen speelt in het proces van rouwverwerking.
Vanuit dat perspectief ontwierp Worden in de jaren 1980 een zogenaamd
‘takenmodel’ als reactie op de fasenmodellen. Worden redeneert (2009, p. 38):
‘Phases imply a certain passivity, something that the mourner must pass through.’
In zijn model gaat het erom door het uitvoeren van rouwtaken tot bepaalde uitkomsten
te komen, zoals bijvoorbeeld het aanvaarden van de onomkeerbaarheid van de dood.
Het model is gebaseerd op het idee dat de rouwende in actie komt en daadwerkelijk
zelf iets kan doen in het proces van aanpassing aan het verlies.5

4
5

Zie: Bowlby (1960, 1963); Furman (1964, 1974); Silverman (2000); Silverman & Nickman
(1996); Silverman & Worden (1992, 1993); Worden (1996).
Wellicht speelt hierbij een rol dat het model van Kübler-Ross tot stand is gekomen door
gesprekken met stervenden, niet met mensen die zich in het proces van rouwverwerking
bevinden, niet met nabestaanden dus (Kübler-Ross, 1969).

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

101
Worden beschreef zijn rouwtakenmodel in eerste instantie voor volwassenen (2009,
pp. 38-39). Vervolgens publiceerden de Amerikanen John Baker, Mary Ann Sedney
en Esther Gross een model waarbij zij, in aanvulling op de vier taken van Worden,
acht additionele rouwtaken voor kinderen formuleerden (Baker & Sedney, 1992).
Het werk van de Amerikaanse psychologen Alicia Skinner Cook en Kevin Ann
Oltjenbruns uit 1998 plaatste de rouwtaken in de context van de ontwikkeling van
kinderen (Cook & Oltjenbruns, 1998). De reactie van Worden was daaropvolgend
dat het niet nodig is aparte taken voor kinderen te formuleren: alles wat voor kinderen
relevant is, is al inbegrepen in de vier door hem geformuleerde taken. Wel schreef
hij in Children and Grief: When a Parent Dies (1996) een toelichting op de rouwtaken
in geval ze door kinderen worden uitgevoerd. Ook volgens Worden (1996, p. 12)
moeten de taken begrepen worden in termen van de cognitieve, emotionele en sociale
ontwikkeling van kinderen. Hieronder zal ik die vier rouwtaken nader bespreken.
Als kinderen op jonge leeftijd een naaste verliezen, kunnen later in hun
ontwikkeling bepaalde rouwtaken (weer) relevant worden (Baker & Sedney, 1992,
p. 115). In de jeugdliteratuur zien we dit bijvoorbeeld bij Georg in Het
Sinaasappelmeisje (Gaarder, 2003). Georg verloor zijn vader op jonge leeftijd en
heeft weinig herinneringen aan hem. Als hij vijftien jaar oud is krijgt hij de brief die
zijn vader hem vlak voor zijn dood schreef in handen. Tijdens het lezen van de brief
en het schrijven van het boek in antwoord op de vragen die zijn vader hem stelt, geeft
hij de dood van zijn vader een plaats en, zo constateert hij na het schrijven van het
boek: ‘Ik was volwassen geworden’ (p. 126).
De rouwtaken hoeven niet in een vaste volgorde te worden volbracht: zij kunnen
kriskras door elkaar worden uitgevoerd. In de hiernavolgende toelichting op het
model van Worden zijn de aanvullende taken zoals geformuleerd door Baker en
Sedney opgenomen en is ook gebruik gemaakt van de toelichting op het model door
Spuij (2017). Ik zal aan de hand van fragmenten illustreren hoe deze taken aan de
orde komen in een aantal titels in de jeugdliteratuur.
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Rouwtaak 1: Aanvaarden van de realiteit van het verlies6
De eerste taken van rouw zijn gericht op het begrijpen van het feit dat iemand is
overleden en de implicaties hiervan. In Suzy en de kwallen van Ali Benjamin (2016)
kan Suzy de verdrinkingsdood van haar vriendin Franny niet begrijpen: ze kon toch
immers heel goed zwemmen. Haar moeder zegt dat sommige dingen ‘gewoon
gebeuren’, maar dat is volgens Suzy geen verklaring (pp. 18-19). Ze vindt deze
aanname niet ‘wetenschappelijk’ en stelt in het kader van een project dat ze op school
moet doen voor het vak natuurwetenschappen een hypothese op waarbij ze
veronderstelt dat de dood van Franny is veroorzaakt door een steek van een giftige
kwal. Vervolgens gaat ze aan de slag om deze hypothese te bewijzen en werkt ze zo
aan de aanvaarding van de dood van Franny.
Kinderen hebben behoefte aan duidelijke informatie over de gang van zaken rond
de dood en het overlijden. Zelfs met voldoende informatie zullen kinderen zelden in
staat zijn om alles direct te verwerken (Baker & Sedney, 1992, p. 106). In het
bijzonder bij jongere kinderen zijn er bijkomende cognitieve beperkingen ten aanzien
van hun begrip van de dood (Koocher, 1974). Juist dan is het van belang de juiste
informatie te verstrekken, in een taal die past bij hun leeftijd, als basis voor het kind
om de betekenis van het verlies te bevatten. Zoals hierboven besproken kunnen bij
jonge kinderen prentenboeken een nuttige functie vervullen.
Het is daarnaast van belang dat kinderen een veilige en beschermde omgeving
hebben met een volwassene in de nabijheid die er voor hen is en die aan hun zijde
staat (Baker & Sedney, 1992, p. 106; Furman, 1986). De situatie van kinderen die
er alleen voor staan, komt in veel boeken voor. In Gebroken soep (2009) van Jenny
Valentine zorgt Rowan voor haar zusje omdat na de dood van haar broer haar
gescheiden moeder depressief is geworden. In boeken voor adolescenten neemt dan
een vriendje of vriendinnetje vaak de steunende rol over: voor Rowan is dat de
achttienjarige Harper. Ook in Mijn zus woont op de schoorsteenmantel (2011) van
Annabel Pitcher zijn de tienjarige Jamie en zijn zusje Jasmine op zichzelf aangewezen
als het tweelingzusje van Jasmine, Rose, om het leven komt bij een bomaanslag. Ze
wonen bij hun aan de drank geraakte vader nadat hun ouders gescheiden zijn.
Uiteindelijk beseft

6

Zie: Baker & Sedney (1992, pp. 106-110); Worden (2009, pp. 39-43).
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de omgeving in de meeste boeken wel dat het kind steun nodig heeft in het proces.
In Liefs van Aubrey (2010) van Suzanne LaFleur, neemt de oma van Aubrey de
ondersteunende taak op zich. De elfjarige Aubrey is, nadat haar vader en zusje zijn
omgekomen bij een auto-ongeluk, ook door haar emotioneel uit balans geraakte
moeder in de steek gelaten. Haar oma treft haar aan nadat ze een week helemaal
alleen thuis is geweest en vangt Aubrey op in haar eigen huis.

Rouwtaak 2: De pijn en het verlies doorleven7
Bij deze rouwtaak gaat het er vooral om dat kinderen de realiteit van het verlies
aanvaarden en de bijbehorende emoties zoals verdriet, woede, wrok en verwarring
toelaten (Baker & Sedney, 1992, p. 109; Sekaer, 1987). Pearl, vijftien jaar oud, in
Het jaar dat de wereld op zijn kop stond (2014) van Clare Furniss is vooral boos als
haar moeder overlijdt bij de geboorte van haar zusje. Waarom wilde haar moeder
nog een kind? Ze verwijt haar vader dat hij meer van ‘dat rattenkind’,zoals ze haar
zusje noemt, houdt dan van haar (p. 19). Dat kind was immers de reden dat haar
moeder dood was. Als ze haar in de couveuse liggende, veel te vroeggeboren,
broodmagere zusje ziet liggen voelt ze geen verdriet maar haat. Gedurende de
maanden dat haar zusje in het ziekenhuis ligt, weigert ze op bezoek te gaan en ook
na thuiskomt is de relatie moeizaam. Het wordt een jaar van boos zijn, van verdriet
en van accepteren dat haar moeder echt weg is. Op de eerste verjaardag van de Rat,
ook de eerste sterfdag van haar moeder, kan ze haar zusje eindelijk bij haar echte
naam noemen: ‘Rose’ (p. 269).
Deze eerste rouwtaak is destijds beschreven door Freud als een proces van loslaten
en afbreken van de relatie met de overledene (1917). De inzichten zijn veranderd en
het besef dat de relatie niet over is, maar een andere vorm heeft gekregen, wordt
essentieel geacht in het rouwproces, terwijl het losmaken en loslaten van de overledene
dat niet per se hoeft te zijn (Klass, Silverman, & Nickman, 1996; Klass & Steffen,
2018). In feite betekent de mogelijkheid om een innerlijke verbinding met de
overledene te behouden een teken van een gezond herstel en niet van een verstoord
rouwproces. Aan het eind van het boek stelt Pearl vast dat haar moeder nu echt weg
is, maar Lennie in De hemel

7

Zie: Baker & Sedney (1992, pp. 109-110); Worden (2009, pp. 43-46).
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begint bij je voeten (2010) van Jandy Nelson voelt juist de aanwezigheid van haar
overleden zusje Bailey overal: ‘Meer dan ooit sinds ze is overleden. [...] Ze zit in
elke gedachte die ik heb, elk woord dat ik zeg en ik laat haar maar begaan’ (p. 265).
De verbinding die ze voelt met Bailey belemmert haar echter niet meer.

Rouwtaak 3: Zich aanpassen aan een wereld zonder de overledene8
Bij de derde rouwtaak gaat het erom dat kinderen leren om te gaan met de situatie
dat de overledene niet meer in levenden lijve aanwezig is. Kinderen zullen ook
moeten leren nieuwe relaties aan te gaan zonder angst voor een nieuw verlies,
bijvoorbeeld in de klas of met een eventuele nieuwe relatie van de ouder. Binnen
deze rouwtaak zullen kinderen een nieuwe identiteit ontwikkelen waar de
verlieservaring een onderdeel van is. In Een nieuwe zomer, een nieuw begin (2013)
van Morgan Matson verbreekt Taylor de relatie met haar vriendje Henry tijdens de
laatste fase van het stervensproces van haar vader. Ze verandert van gedachten als
ze, na zijn dood, de aan haar gerichte nagelaten brief van haar vader opent. Haar
vader schrijft haar dat hij heeft gezien dat ze de neiging heeft weg te rennen voor
dingen die heel beangstigend kunnen zijn, zoals liefde en vertrouwen. Hij adviseert
haar haar hart niet af te sluiten nu hij overleden is (p. 445). Ze heeft Henry weggeduwd
omdat hij te dichtbij kwam in plaats van zijn hulp te aanvaarden (p. 446). Ze besluit
dat ze het haar vader schuldig is te proberen haar hart voor Henry open te stellen (p.
449).
Ook in Toen de wereld nog werelt was (2015) van Paul de Moor is aanpassing
aan een wereld zonder de overledene aan de orde. De dertienjarige Isa verwacht haar
overleden moeder bij de opening van haar kunstinstallatie. Haar moeder komt niet:
‘De tranen sprongen in mijn ogen. Nee, de tranen sprongen uit mijn ogen’ (p. 394).
Ze pakt een spuitbus en bedekt haar installatie met een oranje laag sneeuw. Haar
papa begrijpt het niet, maar de vriendin van haar papa wel. Ze zegt dat alleen
kunstenaars weten wat hun werk wil (p. 395). Isa antwoordt dat de oranje sneeuw
haar mama is en vervolgens voelt ze de steun van de vriendin van haar papa:

8

Zie: Baker & Sedney (1992, p. 111); Worden (2009, pp. 46-49).
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Ik liet haar linkerhand mijn rechterhand zoeken. [...] Mijn lippen drukten
een zoen op de linkerhand van de vriendin van mij papa. En mijn tranen
stroomden over de linkerhand van de vriendin van mijn papa. ‘Mama’,
fluisterde ik. (p. 396)
Isa realiseert zich zo dat haar moeder niet meer terugkomt, maar accepteert
tegelijkertijd de troost van de vriendin van haar vader en het feit dat die nu een rol
in haar leven zal spelen.

Rouwtaak 4: De overledene een plek geven en de draad van het leven weer
oppakken9
Binnen deze taak komt aan de orde hoe een betekenisvolle band met de overledene
in stand kan worden gehouden zonder dat dit de ontwikkeling van kinderen en het
leven verder verstoort. Tot de jaren negentig was de zogenaamde ‘breaking bonds’
benadering, gebaseerd op de ideeën van Freud, dominant. Volgens Freud zou de
rouwende alle banden met de overledene moeten verbreken opdat er meer energie
beschikbaar komt om nieuwe relaties aan te gaan (Freud, 1917). In 2018, meer dan
twintig jaar nadat de term ‘continuing bonds’ werd geïntroduceerd, concluderen
Klass en Steffen dat het behouden van een relatie en een band met de overledene een
geaccepteerde opvatting is (zie ook Klass, Silverman & Nickman, 1996). Het
onderhouden en voortzetten van de relatie wordt nu beschouwd als onderdeel van
een normaal rouwproces. Passend bij de cognitieve ontwikkeling van het kind, moet
het leren hoe het de overledene kan herinneren en een relatie kan onderhouden/
bestendigen (Silverman, 2000; Silverman & Nickman, 1996, p. 73; Silverman &
Worden, 1992; Worden, 1996). Dat kan bijvoorbeeld via rituelen op bijzondere
dagen, bij het graf of bij andere betekenisvolle plaatsen, maar ook door middel van
objecten zoals foto's of bijzondere voorwerpen of kledingstukken van de overledene
(Maddrell, 2013, p. 508). Deze zogenaamde ‘material focus’ kan de relatie tussen
de levenden en de doden vergemakkelijken (Hallam & Hockey, 2001, p. 85).

9

Zie: Baker & Sedney (1992, p. 111); Worden (2009, pp. 50-53).
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De Amerikaanse kinderarts en psychoanalyticus Donald Winnicott was de eerste die
aan dergelijke voorwerpen de term ‘transitional objects’ (overgangsobjecten) gaf.
Hij analyseerde ze in de ontwikkeling van het kind met betrekking tot het proces van
afstand nemen van de moeder (Winnicott, 2005, pp. 1-34). Deze overgangsobjecten
kunnen troost bieden in het rouwproces (Silverman & Nickman, 1996, p. 81). Ze
kunnen tegelijkertijd verbinden én behulpzaam zijn in de transitie die plaatsvindt in
het scheidingsproces en in het proces van aanvaarding van het feit dat de ouder of
andere naaste daadwerkelijk is overleden (Winnicott, 2005; Worden, 1996, 2009).
De Australische wetenschapper Margaret Gibson (2004) noemt deze voorwerpen
‘melancholy objects’ en zegt hierover: ‘In grieving, as in childhood, transitional
objects are both a means of holding on and letting go’ (p. 289). Mensen, en ook
kinderen, in rouw weten wel dat ze de overledene in feite moeten laten gaan, maar
door voorwerpen die gerelateerd zijn aan de overledene te koesteren zijn zij op een
bepaalde manier toch in hun nabijheid en bieden zo steun (p. 288). Bij kinderen lijkt
het volgens Gibson of deze objecten magische kwaliteiten hebben als zij steun en
veiligheid aan het kind bieden (p. 288).
In veel jeugdboeken vindt de verbinding met de overledene plaats door middel
van bepaalde voorwerpen. Het dragen van kleding van de overledene komt vaak
voor. In Liefdesbrieven aan de sterren (2015) van Ava Dellaira is Laurel na de dood
van haar zusje May begonnen met het dragen van haar kleren en sinds ze dat doet
gebeuren er allerlei ‘wonderen’ zoals de ontmoeting met de knappe Sky (p. 32). In
De Hemel begint bij je voeten (2010) van Jandy Nelson zit Lennie graag in de kamer
van haar overleden zus Bailey, ‘Het Heiligdom’, en draagt ze vaak haar kleren (p.
33). Ze krijgt een relatie met het vriendje van haar zusje, maar ook met een jongen
uit haar schoolorkest. Zoals op de omslag van het boek staat: ‘De EEN helpt haar
HERINNEREN. De ANDER laat haar VERGETEN’ (z.p.). In feite gaat het in deze
rouwtaak dus om het behouden van de herinnering (‘holding on’) en het accepteren
van het definitieve van de dood, het loslaten (‘letting go’). Zoals bij Lennie kan dit
een moeizaam proces zijn.
Het uiteindelijke resultaat van deze taak bevordert dat kinderen in staat zijn terug
te keren naar ontwikkelingstaken en activiteiten behorend bij hun leeftijd. Daarnaast
zouden ze in staat moeten zijn om te gaan met periodiek
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terugkerende emoties die bij het verlies horen en gebruikelijk zijn op momenten van
transitie in de ontwikkeling, of op bepaalde belangrijke (feest)dagen zoals de
verjaardag of de sterfdag van de overledene. Wolfje in Wolfje (2011) van Claudia
Jong noemt de sterfdag van haar vader een ‘omgekeerde verjaardag’, de ‘verdooddag’.
Ze vindt het een ‘rotdag’ (p. 7).
Zijn alle taken uitgevoerd dan zou het verlies verwerkt moeten zijn. Spuij (2017,
p. 17) zegt hierover: ‘In het algemeen kunnen we zeggen dat een verlies verwerkt is
zodra het niet meer altijd en overal aanwezig is.’ Het kan nog wel pijn doen,
bijvoorbeeld op bijzondere dagen, want een dierbare verliezen zal volgens Spuij (p.
17) altijd in meerdere of mindere mate voelbaar blijven. In de volgende paragrafen
zal ik bespreken hoe rouwverwerking en de besproken rouwtaken aan de orde komen
in de twee gekozen jeugdboeken.

Rouwtaken in Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen

Olivia, de hoofdpersoon uit Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen (2011)
van Jowi Schmitz, is tien jaar oud. Ze woont op een zeilboot, het Moederschip. De
boot staat op een trailer in de tuin naast de kapsalon van haar vader. Haar moeder is
onlangs overleden. Olivia vindt haar naam niet bij haar passen. Ze heet liever
‘Krumpie’. Als haar vader haar zo noemt, is ze zijn kleine meisje, dat verdrietig mag
zijn en getroost wordt en niet een stoer meisje dat alles zelf moet uitzoeken en dat
omgekeerd haar vader moet troosten: ‘Wie had er nou een vader waar je voor moest
zorgen?’ (Schmitz, 2011, p. 79).
Olivia wil, net als haar moeder, schrijfster worden. Volgens haar vader zijn ze op
‘doortocht’, alles is ‘tijdelijk’ en Olivia doet in haar ‘schrijfschrift’ verslag van deze
tocht. In het begin van haar boek zegt Olivia meteen waar het wat haar betreft om
gaat:
Dit is het grootste probleem: mijn moeder is dood.
Dit is het op één na grootste probleem: mijn vader weet het even niet zo
goed.
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Dat mag natuurlijk best, maar er komt wel veel rommel van.
Die moet ik steeds opruimen en ik ben nog maar tien. (p. 7)
Na het overlijden van haar moeder zijn ze halsoverkop vertrokken met de zeilboot.
Wat op de boot paste ging mee. Haar moeder, dat wil zeggen: de urn met de as van
haar moeder, zou worden nagestuurd. Alles wat voor een tienjarige veilig en stabiel
is, werd achtergelaten: haar school, haar omgeving en vooral haar opa en oma. Olivia
heeft het gevoel er alleen voor te staan. Daarbij komt dat ze geen idee heeft hoe om
te gaan met het verlies van haar moeder. De onderwijzeres op haar nieuwe school
probeert haar te helpen en wil erover praten, want dat zou haar kunnen helpen bij
het verwerken: ‘Bloemen kun je tot een boeket verwerken, komkommers en fetakaas
verwerkte je tot een salade. Maar een dode moeder?’ (p. 134). Olivia wil er niet over
praten, het gaat niemand wat aan dat ze een dode moeder heeft, vindt ze.
‘Mijn moeder was in deze stad nog niet dood.’ (p. 57)
Om een eerste stap te kunnen zetten in het proces van rouwverwerking zal Olivia de
dood van haar moeder moeten accepteren (de eerste rouwtaak). Maar Olivia vindt
het fijn te denken dat haar moeder niet dood is. In de nieuwe stad hoeft dat ook niet,
want niemand weet ervan, ook op de nieuwe school niet, haar moeder zou dus elk
moment weer terug kunnen komen, alsof ze op reis was geweest. Ze ontkent dus in
feite de dood van haar moeder.
Olivia heeft nog niet gehuild, ze voelt niet zo veel en durft niet aan haar moeder
te denken: ‘Mijn moeder zit onder mijn gedachten’ (p. 8). Ze is bang dat dat tijdelijk
is. Dat de tranen zich ophopen en dat ze op een dag ‘verdrinkt in het zoute water’
(p. 17). Het lijkt alsof de boot op het droge waar ze in wonen symbool staat voor de
rouwverwerking die als het ware ook gestrand is. ‘Alle seizoenen moeten eroverheen
gaan [...] dan doet het minder zeer,’ zegt haar vader (p. 14). Olivia vraagt wat ze tot
die tijd moeten doen: ‘We wachten gewoon even. Net zoals je kan schuilen voor de
regen’ (p. 17). Haar vader vindt dat je gewoon de tijd zijn werk moet laten doen dan,
komt het met het verwerken van het verlies vanzelf in orde.
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Een rode jurk als overgangsobject
Op de laatste verjaardag van Olivia droeg haar moeder speciaal voor haar een rode
jurk. Deze jurk was in een aparte doos meegegaan op de boot omdat Olivia dat wilde,
haar vader wilde immers alles wat aan haar moeder herinnerde achterlaten en dus
ook de jurk. Olivia wil de jurk nog even zien, eraan ruiken zodat ze zich de lucht
van haar moeder zou kunnen herinneren. Maar dan blijkt de jurk verdwenen te zijn.
Ze vindt de jurk terug, onder in de rugzak van haar vader, tussen zijn vuile
onderbroeken. Hij had de jurk weggestopt en haar zo willen beschermen tegen het
verdriet rond haar moeder. Dat is zijn manier: alles wat herinnert wegstoppen,
achterlaten. Daardoor is de lucht van haar moeder weg. Olivia wordt vreselijk boos
op haar vader, zo boos dat ze de jurk in twee stukken scheurt. Ze schrijft: ‘Alsof de
jurk naar mijn hart luisterde’ (p. 88). Haar hart is immers ook verscheurd door de
dood van haar moeder en door het feit dat haar vader geen oog heeft voor haar verdriet
en alleen aan zijn eigen verdriet lijkt te denken.
De jurk fungeert voor Olivia juist als verbinding met haar moeder, maar ook als
een poging om haar los te laten: door hem doormidden te scheuren verbreekt ze in
zekere zin de band met haar moeder. Het kledingstuk is een prototypisch
‘overgangsobject’ in het scheidingsproces tussen het jonge kind en een moeder, zoals
besproken door Winnicott (2005, pp. 1-34). Zoals gezegd beschrijft Gibson (2004,
p. 288) deze voorwerpen in termen van ‘holding on and letting go’. Bij Olivia bood
de jurk in eerste instantie steun, maar uit frustratie over de situatie maakt ze hem
kapot.
Inmiddels is haar vader bevriend geraakt met Sonja die boven de kapsalon woont.
Hij wil dingen veranderen. Ondanks dat hij nog veel huilt en vaak emotioneel is,
probeert hij toch aan Olivia duidelijk te maken dat ze verder moeten en dat aan de
‘tijdelijkheid’ een eind moet komen. Olivia denkt dat dat betekent dat ze teruggaan
naar waar ze vandaan kwamen, naar waar ook haar opa en oma zijn en de urn met
de as van haar moeder. Maar haar vader wil blijven waar ze nu zijn. Hij belooft haar
plechtig dat hij niet meer zal huilen en een vrolijkere en een meer verantwoordelijke
vader zal zijn. Hij probeert voor zichzelf de tweede rouwtaak af te ronden en een
volgende stap te zetten, hij gaat zelfs zo ver dat hij wil dat ze bij de bovenbuurvrouw
Sonja gaan wonen. Hij wil met haar een relatie beginnen. Olivia is zelf lang nog niet
zo ver. Ze heeft nog moeite met de acceptatie van de dood van haar moeder, doet
net
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alsof haar moeder op reis is en verdringt haar verdriet. Volgens het rouwtakenmodel
betekent dat dan ook dat ze moeite heeft met het aangaan van nieuwe relaties. Ze
ziet Sonja als een indringster in hun gezin:
Mijn vader, moeder en ik. Vroeger waren we een blokkentoren. Drie
blokjes op elkaar, ik bovenop. De toren was omgevallen - torens vallen
nu eenmaal altijd om - en het vallen deed pijn. Maar wat ze ook deed,
Sonja kón niet tussen ons komen. Ze was een heel ander soort blokje. Een
rondje. Of een driehoek. (p. 126)
Maar dan, met de rode jurk als katalysator, dringt het eindelijk tot haar door dat de
dood van haar moeder realiteit is, dat ze nooit meer terugkomt en dat het nooit meer
wordt zoals vroeger en dan volgen de tranen die ze al die tijd heeft tegengehouden:
‘Ik wil mamma.’ Terwijl ik het zei, voelde ik hoe waar het was. Ik wilde
mijn moeder. Ze hoefde niks te doen, niks te zeggen. Ze mocht zelfs zo
ziek en moe zijn als op het laatst.
Als ze er maar was.
Maar dat kon niet.
Ze was er gewoon niet meer.
Dat mocht niet.
Binnen in mij leefde alles nog aan haar. Ik kon het niet aan mijn vader
uitleggen. Hij was lief. Maar hij was niet genoeg. En nu had hij ook nog
iemand gevonden om hem te troosten.
‘Ik wil mamma.’ (p. 131)
Haar vader probeert er wel voor haar te zijn maar kan, wederom, zijn eigen emoties
niet in bedwang houden. Voor Olivia is dan de maat vol. Zoals uit de literatuur kan
worden opgemaakt hebben kinderen steun van mensen in hun omgeving nodig om
aan hun rouwtaken te kunnen werken (Baker ó Sedney, 1992, p. 106; Furman, 1986).
Ook Olivia heeft die steun nodig, ze heeft al vaak genoeg haar vader moeten troosten,
nu wil ze zelf getroost worden:
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Hij zei: ‘Krumpie, ik wil je moeder ook.’ Hij begon te snuffen, maar
voordat hij echt kon beginnen met huilen gilde ik, steeds harder: ‘Nee!
Nu mag ik! Nu mag ik een keer huilen. Nu mag ik! Nu mag ik!’
Het leek alsof mijn vader wilde protesteren, maar toen hield hij zijn mond
en sloeg hij zijn berenarmen om me heen.
Eindelijk. (p. 131)
Haar vader vindt haar lief, dapper en zo stoer en dat is Olivia ook, maar ze is ook
nog een klein meisje van tien jaar met een enorm verdriet en daar heeft ze haar vader
bij nodig. En ze huilt, een hele zee:
Toen kwam de zee. Eerst werden mijn ogen nat maar waren er nog geen
snikken, en toen begon mijn hoofd te tintelen. [...] Ik hikte en mijn hele
leven ging heen en weer van de bulken verdriet die naar buiten kwamen.
De hele zee ineens. Als mijn vader me niet had vastgehouden, was ik
verdronken. (p. 132)
De tweede rouwtaak die gericht is op het doorleven van het verlies is hier aan de
orde: de pijn rond de dood van haar moeder in de ogen kijken en de onomkeerbaarheid
van de dood aanvaarden. Ze wil nu aandacht voor zichzelf van haar vader en heeft
zijn steun nodig bij het uitvoeren van deze rouwtaak en die steun krijgt ze uiteindelijk
van hem.

‘[E]en gewoon meisje van tien met een dode moeder’
Bij rouwtaak drie gaat het om het aanpassen aan een wereld waarin de overledene
niet meer feitelijk aanwezig is. In feite gaat het ook om het aanvaarden van een
nieuwe identiteit waar de overledene wel deel van uitmaakt. Nieuwe relaties moeten
worden aangegaan, bijvoorbeeld met Sonja, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
Sonja is immers een heel ander soort ‘blokje’ en past niet bij hun blokkentoren.
Uiteindelijk vraagt ze toch aan Sonja haar huis te laten zien. Ze heeft zo een start
gemaakt met de acceptatie van nieuwe relaties, ook op school waar haar vriendje
Sasha haar helpt als ze wordt gepest:
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‘Kappen nou! Haar moeder is dood! Gewoon effe normaal doen nu. Dus!’
[...] Ik ademde uit. Ik was een gewoon meisje van tien met een dode
moeder. Een meisje van tien met een dode moeder en met al bijna geen
vies knotje meer. (p. 151)
Ze neemt een belangrijke beslissing: haar vader mag haar haar wassen en knippen.
Sinds de dood van haar moeder draagt ze haar haar opgestoken en heeft ze het niet
meer gewassen. Door het wassen worden als het ware de emoties van haar afgespoeld
en voelt ze zich herboren en is ze ‘gewoon’ een meisje van tien jaar met een dode
moeder, met een vader met een vriendin, en met een vriendje. Rouwtaak drie lijkt
zo, met het vertellen over de dood van haar moeder en haar acceptatie van een leven
waarin haar moeder niet meer feitelijk figureert, volbracht.

‘Ze is niet weg’
Binnen de vierde rouwtaak gaat het erom dat Olivia haar leven weer weet op te
pakken, mét betekenisvolle herinneringen aan haar moeder en zodanig dat deze
herinneringen haar niet remmen in haar ontwikkeling. Een eerste stap in deze richting
is het verstrooien van de as van haar moeder.
De boot, die Olivia Moederschip had gedoopt, wordt teruggebracht naar de haven.
Ze hebben tijdens hun periode van ‘tijdelijkheid’ als het ware in haar moeder
gewoond, nauw verbonden als ze zich met haar voelden. Nu zijn ze zo ver dat ze
verder kunnen, zonder de boot, dus zonder de feitelijke aanwezigheid van haar
moeder, maar met alleen herinneringen aan haar. Ze gaan met zijn allen het water
op om de as te verstrooien. Dan heeft haar vader een cadeautje voor haar, een concrete
herinnering: de jurk van haar moeder. Sonja heeft hem genaaid en ook de geur is als
het ware hersteld: ‘Ik vouwde de jurk open en rook eraan. Niks geen
onderbroekengeur. Mamma. Zo rook ze’ (p. 169). Haar oma vraagt of ze de jurk niet
wil aantrekken, Olivia aarzelt, maar doet het toch:
Ik wilde zeggen dat hij veel te groot voor me was.
Ik wilde zeggen dat ik geen jurken droeg. Dat ik niet iemand was die jurken
droeg.
Maar opeens wist ik dat niet meer zo zeker.
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Toen ging ik de kajuit in en paste de jurk.
Hij was maar een heel klein beetje te groot.
‘Wat lijk je toch veel op je moeder,’ zei mijn vader met een kreukelige
stem toen ik weer naar buiten kwam. (p. 169)
De jurk krijgt nu een positieve betekenis, als een dierbare herinnering en verbinding
met haar moeder, die niet weg is, maar bij haar. Door de jurk is de band niet
doorgesneden, maar wordt die voortgezet, weliswaar in een andere vorm.
Olivia wil eigenlijk ook haar schrijfschrift met de as van haar moeder in het water
gooien, maar haar vriendje Sasha zegt dat ze dat niet moet doen omdat het misschien
wel ooit een boek zal kunnen worden (p. 170). Olivia houdt het schrift bij zich en
het functioneert zo ook als een overgangsobject in het proces van loslaten van haar
dode moeder en het behouden van de herinneringen (Gibson, 2004, p. 288). Ze
strooien de as uit over het water en haar vader zegt:
‘Nu is ze weg,’ zei mijn vader.
‘Ze is niet weg.’ Ik zei het voor ik had nagedacht.
‘Waar is ze dan, Krump?’ Hij aaide door mijn haar.
Ik haalde mijn schouders op. ‘In ons. Of weet ik veel.’ (p. 172)
Olivia geeft hiermee aan dat de banden met haar dode moeder niet compleet verbroken
zijn: ze kan door met haar leven, ook omdat ze haar moeder altijd bij zich zal dragen.
Rouwtaak vier lijkt zo tot een goed einde gebracht.

Rouwtaken in Hoe ik per ongeluk een boek schreef
Katinka, de hoofdpersoon uit Hoe ik per ongeluk een boek schreef (2014) van Annet
Huizing, is dertien jaar oud en heeft altijd geweten dat ze boeken wil schrijven. Ze
woont bij haar vader en broertje Kalle. Haar moeder is tien jaar eerder overleden.
Katinka schrijft dat ze volkomen gewend is aan het feit dat haar moeder is overleden.
De mensen om haar heen doen soms moeilijk, vindt ze. De kassière van de HEMA,
bijvoorbeeld, die schrok, ze was immers pas zeven jaar en ging in haar eentje sokken
kopen (p. 5). Ze lijkt de dood van haar moeder goed verwerkt te hebben.
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Nu heeft haar vader een nieuwe vriendin, Dirkje, en weet ze waar ze haar eerste boek
over wil schrijven: over hoe Dirkje in hun leven is gekomen. Katinka vraagt Lidwien,
hun overbuurvrouw en een gelauwerde, ervaren schrijfster, om haar schrijfles te
geven. In korte stukjes, die ze steeds aan Lidwien laat lezen, beschrijft ze hoe Dirkje
deel is gaan uitmaken van haar leven en vooral hoe ze eigenlijk vanaf dat moment
haar overleden moeder is gaan missen. Het draait in dit boek om het proces van
bewustwording en acceptatie van het gemis van haar moeder, het gaat in feite om
een vorm van rouwverwerking vele jaren na het overlijden. Spuij duidt dit proces
van late rouwverwerking bij kinderen die op jonge leeftijd een naaste verliezen als
‘inhibited grief’ (geremde rouw) of ‘delayed grief’ (uitgestelde rouw) (Spuij, 2014,
pp. 8-13). Zoals bij Katinka kan rouwverwerking in een latere fase weer aan de orde
zijn als kinderen in de context van hun ontwikkeling een eigen identiteit ontwikkelen.
Deze thematiek staat centraal in Hoe ik per ongeluk een boek schreef.
Het besef van het gemis van haar moeder gaat bij Katinka pas een rol spelen
wanneer haar vader een serieuze relatie aangaat met Dirkje. Katinka mag Dirkje
graag. Laat ze toe dat Dirkje de plaats van haar moeder inneemt? Of kunnen ze naast
elkaar in haar leven zijn? Maar wie was haar moeder? Ze kent haar moeder eigenlijk
helemaal niet, maar ze mist haar nu wel.
Het commentaar dat Lidwien geeft op haar stukjes wordt als ‘schrijftips’ in blauw
onder aan elk hoofdstuk weergegeven.10 Dit commentaar is tegelijkertijd een reflectie
op dat wat Katinka beschrijft. Volgens Lidwien zit in een boek het echte verhaal bij
de worsteling die iedereen wel ergens mee heeft (p. 40). Lidwien kent haar situatie
goed. Ze is al lang hun overbuurvrouw en heeft haar moeder goed gekend. Lidwien
adviseert Katinka in feite in het proces van acceptatie van de nieuwe relatie van haar
vader: ‘“Schrijf het maar van je af,” zei ze’ (p. 36).

10

Bij het boek wordt een leeg schrijfschrift geleverd met de tips van Lidwien daarin opgenomen.
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Een rode jurk met witte stippen
Katinka gaat op zoek naar herinneringen aan haar moeder. Met die herinneringen
probeert ze haar dode moeder een plek in haar leven te geven en een betekenisvolle
band met haar aan te gaan. De vierde rouwtaak wordt nu als eerste taak in het proces
ingezet. Het door elkaar uitvoeren van de rouwtaken is volgens Worden mogelijk,
kinderen kunnen zelfs met verschillende taken tegelijk bezig zijn en we zien dit bij
Katinka gebeuren (Worden, 2009, p. 39). Pas als ze die taken heeft uitgevoerd en
het gemis van haar moeder een plaats heeft gegeven, zal ze in staat zijn een relatie
met Dirkje op te bouwen.
Op een zaterdagavond is ze op zolder gaan snuisteren in de grote hutkoffer met
daarin de jurken van haar moeder. Uit alle jurken koos ze een rode met witte stippen
om aan te trekken. Uiteindelijk was ze in slaap gevallen met de jurk nog aan, en zo
had haar vader haar gevonden. Hij vond dat ze op haar moeder leek. Door de jurk
identificeert ze zich met haar moeder en ze ziet al voor zich hoe de jurk later, als ze
een beroemd schrijfster is, een belangrijke rol zal spelen. Dan zal ze hem aantrekken
als ze naar het Boekenbal gaat. De jurk fungeert ook hier, net als bij Olivia, als een
overgangsobject en een object van ‘holding on and letting go’ (Gibson, 2004, p. 288):
Katinka weet dat haar moeder er in feite niet meer is, maar door de jurk is ze toch,
en eigenlijk voor het eerst, weer bij haar. Bij zowel Olivia als Katinka zetten de
jurken in eerste instantie aan tot heftige emoties rond het gemis van hun moeder en
worden het overgangsobjecten.
Katinka mist een concrete plaats van herdenking, een plaats waar ze haar moeder
kan voelen. Haar moeder is gecremeerd en de as werd verstrooid op Terschelling.
Ze vraagt zich af waarom er geen graf is om naar toe te gaan. Haar vader legt uit dat
haar moeder het niks vond om onder de aarde te liggen. Ze had altijd geroepen dat
ze verbrand wilde worden als ze dood zou gaan. Begraafplaatsen vond ze niks, ze
ging ook nooit naar het graf van haar ouders: ‘“Ik draag ze toch bij me?” zei ze dan.
Ik wou dat ik dat ook zo voelde met mijn moeder’ (p. 72).
Een volgende actie van Katinka is een bezoek aan het crematorium waar ze afscheid
hebben genomen van haar moeder. De directeur en zij houden samen een
‘reconstructie’ van een crematieceremonie. Als ze bij de ovens staan, wordt het
Katinka opeens allemaal te veel. Ze realiseert zich dat zij hier
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waarschijnlijk ook op eenzelfde manier afscheid van haar moeder heeft genomen,
ze was toen drie jaar oud en kan zich er niets meer van herinneren:
Zou ik ook een knuffel in de kist van mijn moeder hebben gestopt?
Ik ril opeens. ‘Ik moet naar huis.’ Ik pak mijn fietssleutels uit mijn zak,
maar mijn handen trillen zo dat ik ze op de grond laat vallen. (p. 78)
Ook dit zelfgeschreven stukje laat ze lezen aan Lidwien, die er als volgt op reageert:
‘Al die concrete details maken het echt,’ vond ze. ‘Het is ook echt,’ zei ik
zacht.
Ze keek op van het papier.
‘Dat weet ik, meisje. Natuurlijk weet ik dat. En ik weet ook nog waar jij
was. Je hield de hele tijd het jasje van je vader vast. Van begin tot eind.’
(p. 79)
Ze vraagt Lidwien of je zelf iets meegemaakt moet hebben om het mooi op te kunnen
schrijven. Lidwien zegt dat het wel helpt als je een groot verdriet hebt gehad omdat
je het verdriet van een personage dan ‘doorvoeld’ kunt beschrijven. Katinka snapt
het en ze begrijpt ook het proces dat ze aan het doormaken is: ‘Doorvoeld. Ja, dat
bedoelde ik, denk ik. Dat je het door en door gevoeld hebt’ (p. 84).
Door de confrontatie met de jurken van haar moeder en het bezoek aan het
crematorium is haar moeder voor het eerst in het leven van Katinka heel erg aanwezig,
in haar afwezigheid. Dit veroorzaakt emoties bij Katinka die hoog oplaaien als Dirkje
haar vraagt samen te gaan shoppen. Nieuwe kleren kopen, als een echte
moeder-dochter-activiteit. Dirkje zoekt leuke vestjes, bloesjes en komt dan met een
jurkje aan, van rode stof met witte stippen nota bene. Katinka wil het jurkje niet
aantrekken, ze houdt niet van jurkjes en vindt hem niet mooi, zegt ze. Op een terras
eten ze wat en denkt de ober dat Dirkje haar moeder is. Dan ontploft er iets in haar:
‘Ze is mijn moeder niet,’ zei ik. En toen schreeuwde ik het: ‘Ze is mijn
moeder niet, dat ziet toch iedereen!’
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[...] Ik wilde naar huis, zonder Dirkje. Ik wilde naar papa en Kalle. Ik wilde
met ons drieën op de bank. (p. 100)
Halsoverkop laat ze Dirkje op het terras achter en rent overstuur naar huis. Haar
vader staat haar op te wachten. Op haar kamer, alleen, laat ze haar tranen de vrije
loop: ‘Waarom moest je nou doodgaan?’ fluisterde ik tegen de foto van mijn moeder,
en toen moest ik heel hard huilen. Ik kon niet meer stoppen. Ik wilde ook niet meer
stoppen' (p. 101). Haar vader laat haar betijen en vertelt dat Dirkje het weekend niet
komt. Hij heeft begrip voor Katinka en forceert niets.
Hier is de, uitgesteld in de zin van Spuij (2014, p. 12), tweede rouwtaak aan de
orde en wordt Katinka geconfronteerd met de emoties van het verlies van haar moeder,
ook al is het allemaal lang geleden gebeurd. Pas als deze rouwtaak is uitgevoerd zal
ze in staat zijn om in de nieuwe relatie met Dirkje, als vriendin van haar vader, te
investeren (rouwtaak drie), maar eerst wil ze nog meer over haar moeder weten en
continueert ze haar zoektocht. Ze weet eigenlijk niet hoe de stem van haar moeder
klonk, hoe ze bewoog en hoe ze rook. Haar vader bedenkt dat er vlak voor de geboorte
van haar broertje een film gemaakt is, tijdens het huwelijk van een goede vriendin,
waar haar moeder een toespraak hield. Hij weet de film op te sporen en een vriend
digitaliseert het stukje waar haar moeder op staat. Bij het bekijken ervan komen
opnieuw de emoties:
Ik hoorde haar stem en ik riep ‘mama mama’ tegen het beeldscherm. [...]
Ik moest zo hard huilen dat ik niet meer kon horen wat mijn moeder daar
op het podium vertelde. [...] Toen keek ze plotseling opzij, alsof ze werd
geroepen. Ze bukte zich en strekte haar armen uit. Ik zag een klein meisje
het beeld in lopen. Ze riep ‘mama mama’. Ik stopte abrupt met huilen. (p.
115)
Nu heeft ze een duidelijk beeld van haar moeder, en van haarzelf met haar moeder
en ze voelt het gemis. Ze heeft de emoties van haar dood aanvaard, over zich heen
laten komen en heeft nu een beeld bij de relatie die ze destijds met haar moeder had.
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‘Mijn moeder is dood, maar ze is bij me terug’
Pas als ze met haar vader en Kalle met vakantie is op Terschelling is ze in staat een
volgende stap te zetten en de relatie met Dirkje te herstellen. Ze besluit Dirkje op te
bellen en haar uit te leggen wat er aan de hand is: ‘Het is mijn moeder,’ zei ik. Wat
een tekst. ‘Ik mis haar,’ fluisterde ik. ‘Voor het eerst.’ ‘Ik denk dat ik het begrijp,’
antwoordde ze' (p. 125). Ze vraagt Dirkje of ze het filmpje van haar moeder wil zien.
Ze vindt het belangrijk dat Dirkje weet hoe haar moeder was en haar ziet als dochter
van haar vader én haar moeder. Ze kan nu de laatste rouwtaak afsluiten: ze kent haar
dode moeder, ze heeft haar een plek gegeven en kan door met haar leven waarin ook
een plaats voor Dirkje is: ‘Mijn moeder is dood, maar ze is bij me terug. Door het
filmpje en door Dirkje. Mijn moeder is bij me terug en dat is genoeg’ (p. 127).

De rouwtaken in beide boeken
In Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen zijn de herinneringen aan de
onlangs overleden moeder van Olivia en de emoties rond het verlies heel erg aanwezig,
in eerste instantie vooral bij haar vader. Het verwerkingsproces is voor Olivia als
een stuurloos schip, ze lijkt niet verder in de goede richting te komen. De nieuwe
relatie van haar vader met Sonja en het verzet van Olivia daartegen kunnen als een
‘turning point’ gezien worden. Pas als ze de emoties toelaat kan ze de dood van haar
moeder accepteren.
De moeder van Katinka, in Hoe ik per ongeluk een boek schreef, is overleden toen
ze drie jaar oud was. Verlies en emoties lijken in eerste instantie niet van belang.
Wanneer haar vader een relatie met Dirkje aangaat, worden deze aspecten wél relevant
en start een proces van (opnieuw) verwerken van het gemis van haar moeder. Katinka
voert de rouwtaken in een andere volgorde dan Olivia uit. Ze is in eerste instantie
heel actief met de vierde rouwtaak: ze verzamelt herinneringen aan haar moeder en
probeert een veelbeduidende band met haar op te bouwen. Ze onderzoekt de
verhouding met haar overleden moeder ook al is die al geruime tijd dood. Daarbij
vraagt ze zich af: wie is mijn moeder en hoe verhoud ik me tot haar? Vervolgens
komen de emoties rond het gemis en slaagt ze erin de dood van haar moeder (opnieuw)
te accepteren. Beide meisjes laten uiteindelijk een nieuwe identiteit toe: ze zijn meisjes
met een dode moeder én met een vader met een vriendin.
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Katinka beschouwt het schrijven als onderdeel van acceptatie van de dood van haar
moeder. Het beschrijven van haar gevoelens en het commentaar van Lidwien daarop
zijn terugkerende elementen in het verhaal en essentieel in haar proces van
rouwverwerking. Bij Olivia staat het schrijven zelf niet op de voorgrond, maar ze
heeft haar hele verhaal wel opgeschreven in haar schrijfschrift dat ze besluit niet met
de as van haar moeder in het water te gooien, maar te behouden. Haar schrift fungeert
zo ook als een overgangsobject, net als de rode jurken. Bij beiden zijn met name de
jurken essentieel als overgangsobjecten in het proces van acceptatie van de dood van
hun moeder en ook om een zingevende relatie met haar te behouden.
Uiteindelijk komt het goed met zowel Olivia als met Katinka: de rouwtaken zijn
uitgevoerd en het verlies lijkt verwerkt terwijl de band met hun dode moeder in stand
wordt gehouden. Ze hebben beiden geleerd om te gaan met hun dode moeder en ze
kunnen door met hun ontwikkeling. Het leven en het geluk lachen hen weer toe.
Zoals Katinka besluit: ‘doodeng maar wel fijn!’ (p. 129).

Tot slot
In de in deze bijdrage besproken boeken, Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan
doen (Schmitz, 2011) en Hoe ik per ongeluk een boek schreef (Huizing, 2014), heb
ik de vanuit de theorie beschreven rouwtaken van William Worden goed kunnen
onderscheiden. Ik beschreef deze rouwtaken aan de hand van fragmenten uit
verschillende jeugdboeken. Een drietal aspecten is mij daarbij opgevallen. Ten eerste,
en onverwacht gezien het verlies waarmee ze te maken krijgen, zijn de hoofdpersonen
over het algemeen actieve en creatieve kinderen met sterke persoonlijkheden. In
eerste instantie overmand door het verdriet, vinden ze vervolgens toch, via muziek,
kunst en vaak schrijven, een manier om met het verlies om te gaan. Het belang om
zelf een actieve rol te spelen in het eigen rouwproces wordt zo benadrukt. Ten tweede
ontbreekt opvallend vaak de steun van de (overblijvende) ouder(s). De kinderen staan
er alleen voor, soms moeten ze ook nog de zorg voor een broertje of zusje overnemen.
Het belang van de steun van een volwassene, of een vriend of vriendinnetje als het
adolescenten betreft, in het rouwproces wordt zo gethematiseerd. In de derde plaats
blijkt het in stand houden van de band met
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de overledene van belang, ook lang na het overlijden. Dit aspect, gebaseerd op het
zogenaamde ‘continuing bonds’ paradigma, vinden we in veel boeken terug en de
kinderen zijn actief in de instandhouding van de relatie met de overledene. Ook
andersom wordt de verbinding gemaakt: de (volwassen) overledene laat iets na,
bijvoorbeeld brieven, zodat het kind later nog een concrete herinnering heeft en er
aan de relatie ouder-kind inhoud kan worden gegeven. Deze jeugdboeken geven dus
een goed beeld van wat voor kinderen van belang is in een proces van
rouwverwerking. Ze kunnen in dit opzicht een bijdrage leveren aan het begrip van
kinderen voor het proces dat wordt doorgemaakt als een naaste dierbare komt te
overlijden.
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Het wijzertje op ons voorhoofd
Annie M.G. Schmidtlezing 2018
Anna Woltz
Lieve dames en heren, of moderner, in de woorden van de NS: beste reizigers.
Zou het niet poëtisch zijn als we elkaar verder altijd, onder alle omstandigheden
zo aanspraken? Op het station is het behoorlijk inspiratieloos om mensen te vertellen
dat ze reizigers zijn, maar in andere contexten zou ik het wel kunnen waarderen.
Beste reizigers, poets twee keer per dag je tanden.
Beste reizigers, jullie zijn hier vandaag om elkaar het ja-woord te geven.
Beste reiziger, waarom zit er banaan achter je oor?
Beste reizigers, ik ga u zo het onderwerp van mijn lezing vertellen. Maar eerst dit.
Waar ik in elk geval niet over ga praten, dat is het belang van lezen. Als ik hier
op een avond met honderd pluimveehouders was, op een congres voor ICT'ers, of
als ik midden op Utrecht Centraal stond, dan zou ik nu alles uit de kast halen om
mijn publiek ervan te overtuigen dat boeken een eerste levensbehoefte zijn voor elk
kind.
Maar, beste reizigers, vanavond hoeven we het gelukkig even niet over de heilzame
werking van boeken te hebben. Wij wonen met z'n allen in precies dezelfde heerlijk
weldenkende boekenbubble, en als je een onderzoeksgroep zou instellen die op zoek
moest naar de honderd mensen in Nederland die het diepst overtuigd zijn van het
feit dat boeken belangrijk zijn voor kinderen, dan zou je vele enquêtes en
bijeenkomsten verder ontdekken dat die honderd mensen hier stuk voor stuk aanwezig
zijn. Vanavond doe ik iedereen dus een plezier en geef ik jullie een uurtje vrijaf:
even geen promopraatjes van wc-eend.
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Of misschien doe ik eigenlijk vooral mezelf een plezier. Misschien heeft de spanning
zich bij jullie alweer een jaar lang opgebouwd en keken jullie reikhalzend uit naar
dit moment: eindelijk weer een bruisende injectie inspiratie, een uur lang horen waar
we het nou eigenlijk allemaal voor doen. Maar dan zal ik beginnen met een
teleurstellende bekentenis. Van al die honderd allergrootste enthousiastelingen hier
in de zaal, die glanzende, glimmende honderd die boeken zo'n warm hart toedragen,
ben ik misschien wel de minst geschikte persoon om over leesbevordering te praten.
Of nou ja - de minst geschikte... Ik kan vast nog een stuk of vijf andere schrijvers
noemen die minstens zo ongeschikt zijn. Maar laat ik deze bekentenis alleen over
mezelf doen.
Ik schrijf niet omdat boeken belangrijk zijn voor kinderen. Ik schrijf niet omdat
ik ervan overtuigd ben dat de wereld boeken nodig heeft. Ik schrijf niet omdat boeken
zo mooi gebruikt kunnen worden in lessen op school. Jazeker, het is een gunstige
bijkomstigheid dat boeken de woordenschat en het empathisch vermogen van kinderen
vergroten, en dat ze niet bijvoorbeeld hun oren en achterdocht vergroten, want dan
zou ik in Nederland verantwoordelijk zijn voor flink wat achterdochtige kinderen
met opvallend grote oren.
Maar zelfs als dat het geval was, dan zou ik blijven schrijven. Ik schrijf namelijk
niet uit de goedheid van mijn hart, ik schrijf niet om iets te bevorderen - ik schrijf
omdat ik schrijven een schitterende manier vind om mijn leven door te brengen,
omdat het verslavend is, omdat ik dans wanneer mijn hersenen 's nachts helemaal
op eigen houtje de oplossing voor een netelig plotprobleem verzinnen, ik schrijf
omdat ik niet anders wil, omdat ik niet anders kan. Ik schrijf voor mezelf.
Dat schrijven zou niet mogelijk zijn zonder jullie - of nou ja; schrijven zou
natuurlijk wel mogelijk zijn, maar een bestaan opbouwen rond schrijven, een publiek
vinden, lezingen geven, dat zou me in mijn eentje niet lukken. Ik ben jullie dus eeuwig
dankbaar, maar verwacht geen inspirerend verhaal over het nut van lezen. De enige
echt leesbevorderende activiteit die ik bedrijf, is het schrijven van zo fijn mogelijke
boeken.
Waar ik vanavond ook niet over ga praten, dat is mijn visie op de stand van zaken
in de jeugdliteratuur. Tja. Nu zijn er in de zaal een paar mensen die
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even moeten slikken. Want dat was namelijk mijn opdracht voor vanavond. Mijn
visie op de stand van zaken in de jeugdliteratuur, beste reizigers, is dat er geen stand
is. Dat is nu juist zo fantastisch aan literatuur. Dijkwachters en voetbalcoaches en
beurshandelaren kunnen van een stand spreken, wij niet. Er is een bont spectrum aan
schrijvers die een bont spectrum aan boeken schrijven, en dat is wat mij betreft precies
hoe het moet zijn. Rondóm de jeugdliteratuur wemelt het natuurlijk van de standen
- uitleencijfers en percentages geletterdheid en LIRA-inkomsten, aantallen
bibliotheekvestigingen en verkoopcijfers. Maar ik probeer mijn humeur niet te laten
verpesten door dat soort cijfers, dus ik negeer die standen zoveel ik kan.
En nu moet ik jullie dus vertellen wat dan wél het onderwerp van mijn lezing is.
Maar waarom is het toch zo gebruikelijk dat een roman lijkt op de voorkant van een
borduurwerk, en een informatieve tekst op de achterkant?
Geen roman begint met een inleiding waarin alle plotwendingen en thema's verklapt
worden. Ja, in de negentiende eeuw, toen hield men nog van de alwetende verteller,
en die verteller deelde de lezer op de allereerste bladzijde mee dat hij een verhaal
ging vertellen over gebroken beloftes, een dolende hoofdpersoon en ware liefde.
Maar dit is de eenentwintigste eeuw. Romans kauwen hun lezers niks voor en thema's
worden nergens met zoveel woorden benoemd - maar wanneer je het boek dichtslaat,
ben je hopelijk toch iets wijzer geworden over de wereld. Of over jezelf.
Zo zou ik willen dat een lezing ook kon zijn. Maar bij informatieve teksten is het
opeens de bedoeling dat je als toehoorder een uur lang naar de achterkant van het
borduurwerk staart: naar prozaïsche lusjes en strakke knoopjes en ondubbelzinnige
afhechtingen. Of, als jullie nu al in verwarring raken: naar signaalwoorden,
opsommingen, argumenten en een duidelijke conclusie. Want stel je voor dat de
toehoorder even de weg kwijtraakt. Dat hij na afloop niet prompt een keurige
samenvatting kan geven.
Beste reizigers, laten we eerst eens kijken naar de voorkant van dit veelkleurige
borduurwerk. Waar ik naartoe wil, dat verklap ik nog niet. Het gaat vanavond sowieso
over schrijven voor kinderen, daar kunt u van op aan. Maar misschien gaat het nog
wel meer over die twee zaken apart: ik ga u vertellen over schrijven, en over kinderen.
Want voor schrijven - mijn am-
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bacht - maakt het geen klap uit of je nou voor kinderen of voor volwassenen schrijft.
Je bent doodstil in je eentje in je hoofd een ingenieus bouwwerk aan het optuigen,
je sleutelt aan personages, verzint plotwendingen en breekt je hersens over thema's
en stijl en perspectief.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor ons niet nuttig is om na te denken over
onze doelgroep. Nou wil het toeval dat ik het afgelopen jaar nogal obsessief heb
nagedacht over het fenomeen kind. Een fenomeen waar nogal wat misvattingen over
bestaan. Dus daar moeten we het ook over hebben.
Wees niet bang, beste reizigers, uiteindelijk komen die twee zaken - het verhaal
over mijn ambacht en mijn tirade over onze doelgroep - bij elkaar. Ik beloof u dat
we het borduurwerk op een gegeven moment zullen omdraaien. U krijgt de achterkant
te zien, inclusief signaalwoorden en een duidelijke conclusie. Maar nu nog niet.
Nog een caveat: het komende uur zal ik zo nu en dan zijpaden bewandelen. Dat gaat
gebeuren, dus ik waarschuw u alvast. Maar terwijl we over die zijpaden kuieren,
hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer ik uitweid, is dat een bewuste keuze.
Ik bedoel: ik ben een schrijver. Ik denk na over wat ik doe.
Kies een woord uit één van mijn boeken - welk boek dan ook, welke zin dan ook
- en ik kan het verantwoorden. Soms ben ik me daar niet eens van bewust, daarom
zijn redactiesessies zo leuk. Mijn redacteur vraagt me naar het waarom van een zin,
suggereert een ander woord, vraagt zich af waarom ik kies voor een bepaalde omweg
- en zonder uitzondering kan ik haar, en mezelf, precies uitleggen waar mijn keuze
op gebaseerd is. Soms blijkt die keuze bij nader inzien een jammerlijke dwaling, en
dan verander ik zo'n woord of zin of hoofdstuk natuurlijk. Maar mijn punt is: ik denk
na over wat ik schrijf.
Toen ik begon met schrijven, kon ik níet elk woord verantwoorden. Ik herschreef
misschien twee keer, soms drie, en dan vond ik het wel weer mooi geweest. Ik was
jong, ongeduldig en schrijven voelde niet als werk, maar als hobby. Het moest wel
leuk blijven.
Mijn laatste boeken herschreef ik - en ik bedoel dit letterlijk, zonder overdrijving
- zeker honderd keer. Ik herschrijf per alinea, daarna per pagina en
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daarna per hoofdstuk; ik mag pas aan het volgende hoofdstuk beginnen wanneer ik
ófwel vind dat het huidige niet beter kan, ófwel ik zo gek word van mijn eigen
woorden dat ik niet in staat ben ze nog één enkele keer te herlezen. Zodra ik de laatste
zin op papier zet, is mijn hele boek dus klaar, maar daarvoor kan ik vijf weken lang
aan één hoofdstuk geschaafd hebben.
Let wel: tijdens al dat herschrijven is het niet de bedoeling dat mijn tekst
ingewikkelder wordt. Het werkt precies omgekeerd. Ik probeer de ingewikkelde
gedachten die ik wil overbrengen zo simpel en helder mogelijk te formuleren. Bij
elke verandering is het de bedoeling dat mijn tekst strakker wordt. Misschien hebben
sommige schrijvers daar maar vijf pogingen voor nodig, ik moet zo'n tekst minstens
honderd keer herschrijven. Soms geef ik mezelf ook een opdracht. Dan ga ik koken
of wandelen en zeg ik tegen mezelf: de scène waar je nu mee bezig bent, die heeft
behoefte aan wat lucht. In het komende uur moet je een grapje bedenken dat Primula
of Abby of Tess op deze pagina kan maken.
Nou ben ik in het dagelijks leven wel een beetje grappig, maar niet écht. Mijn
zusje is dat wel. Zij is razendsnel en vlijmscherp - precies goed voor een chirurg.
Mijn grapjes doen er meestal een tijd over. Maar voor een schrijver is dat niet erg.
L'esprit d'escalier - letterlijk ‘geestigheid op de trap’, het fenomeen dat je zo vaak
pas een grap of gevat antwoord verzint wanneer je weg bent, wanneer het gesprek
voorbij is en je 's avonds in je bed ligt, of wanneer je dus de trap afloopt - die esprit
d'escalier, daarvan hebben schrijvers nooit last. Hun hele leven speelt zich af op een
stille trap waar het nooit te laat is voor een goede grap of een gevat antwoord. Nou
ja, als je boek in de winkel ligt, dán is het te laat. Schrijvers lijden alleen aan l'esprit
après publication.
Het mooiste artikel over schrijven en herschrijven dat ik vorig jaar las, stond in de
Engelse krant The Guardian. George Saunders, schrijver van onder meer Lincoln in
the Bardo, winnaar van de Man Booker Prize, beschrijft in dat artikel hoe hij schrijft.
Tien jaar geleden had ik zijn manier waarschijnlijk exceptioneel omslachtig gevonden,
en nog pretentieus ook. Maar nu is de beschrijving van zijn werkwijze een fantastisch
feest der herkenning - zo'n feest der herkenning dat elke écht goede tekst oplevert:
als lezer herken ik zijn gevoelens en gedachten, en tegelijkertijd denk ik: zo helder
had ik het
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zelf nooit kunnen formuleren. Saunders geeft mij woorden voor een werkelijkheid
die ik ken, maar hij beschrijft mijn werkelijkheid op zo'n manier dat alles wat ik ken
opeens sprankelender wordt, aantrekkelijker, meer de moeite waard. Dat doen goede
schrijvers. Ze poetsen de werkelijkheid voor je op. Na het lezen van een echt goed
boek glanst je eigen leven iets meer dan daarvoor.
George Saunders dus, die in The Guardian vertelt over zijn schrijfproces. Saunders
zegt dat hij zich tijdens het schrijven voorstelt dat hij een wijzertje op zijn voorhoofd
heeft met aan de ene kant de P van positief, aan de andere kant de N van negatief.
En dan begint het dus. Hij leest zijn eigen tekst op een zo neutraal mogelijke manier,
zoals een niets vermoedende lezer die tekst voor het eerst zou lezen: ‘without hope
and without despair’. En dan kijkt hij wat de naald van het wijzertje doet. Slaat die
uit naar de positieve kant? Of naar de negatieve? ‘Accept the result without whining,’
zegt hij in zijn artikel, ‘leg je zonder te zaniken neer bij de uitkomst’ en herschrijf
de zinnen zodat de naald in de positieve zone terecht komt. Herhaal dit. En herhaal
het nog eens. En nog eens. Kijk wat de naald doet, herschrijf je tekst. Kijk wat de
naald doet, herschrijf je tekst. De auteur, zegt Saunders, is in dit model zoals de
opticien: hij vraagt elke keer weer: ‘Is het zo beter? Of zo?’
Het mooie, voeg ik hier zelf aan toe, het soms tot wanhoop drijvende maar ook
fantastische van deze methode is dat die naald van het wijzertje maar blijft bewegen.
Wanneer je de slechtste zin van een alinea beter maakt, is daarna een ándere zin de
slechtste. Wanneer je wekenlang sleutelt aan een belabberd hoofdstuk van je boek,
zodat het uiteindelijk een indrukwekkend stuk proza is geworden, dan draait het
wijzertje daarna bij een ánder hoofdstuk naar de negatieve zone.
Zoals gezegd: een jaar of tien geleden had ik dit omslachtig en pretentieus
gevonden, en zou ik vooral hebben gedacht: mijn god, hoe lang dóé je dan wel niet
over een boek? Maar luister nog een keer naar Saunders. Hij vertelt ook wat de
beloning is voor al dit geploeter. Jullie krijgen ook dit iets langere citaat eerst in het
Engels te horen.
The interesting thing, in my experience, is that the result of this laborious
and slightly obsessive process is a story that is better than I am in ‘real
life’ -
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funnier, kinder, less full of crap, more empathetic, with a clearer sense of
virtue, both wiser and more entertaining.
And what a pleasure that is; to be, on the page, less of a dope than usual.
In mijn eigen, omslachtige vertaling:
‘Het interessante is, heb ik gemerkt, dat het resultaat van dit bewerkelijke
en enigszins obsessieve proces een verhaal is dat beter is dan ikzelf ben
in het echt - grappiger, aardiger, met minder geleuter, empathischer, met
een duidelijker idee van goed en kwaad, zowel wijzer als vermakelijker.
En hoe fijn is dat wel niet: om op papier een minder grote sufkop te zijn
dan normaal.’
Een minder grote sufkop zijn dan normaal dat is, kan ik u vertellen, niet alleen fijn,
het is fenomenaal. Als gewoon pratend mens verdien ik geen griffel - zo grappig en
ontroerend en interessant ben ik niet van dag tot dag. Maar als je ál mijn vaardigheden
samenbalt, álle grapjes die ik in een heel jaar kan verzinnen, al mijn psychologisch
inzicht, alle goede ideeën van 365 dagen - ja, dán komen we ergens. En dat is dus
de reusachtige beloning die je krijgt als schrijver: na al dat loodzware werk zie je op
de pagina's van je boek de allerbeste versie van jezelf. En dat is dan ook nog eens
de versie van jezelf die de wereld over gaat.
Misschien, bedenk ik nu, is dat wel waarom het soms zoiets ongemakkelijks heeft
om een schrijver in het echt te ontmoeten. Ik ken de ontmoeting van twee kanten:
aan de ene kant situaties waarin ik zelf schrijvers zag die ik bewonderde; grootheden
die ineengezakt op de interviewsofa toch een klein beetje tegenvielen, of die tijdens
een signeersessie volstrekt geesteloos reageerden op mijn zorgvuldig vooraf bedachte
fantastische opmerking. En aan de andere kant situaties waarin ik zelf de schrijver
ben.
Tijdens schoolbezoeken is er meestal gelukkig géén sprake van deceptie, want het
verhaal dat ik aan klassen vertel is geen honderd keer herschreven, maar wel duizend
keer. Weet u dat wijzertje nog, dat schrijver George Saunders op zijn voorhoofd
heeft? Met de naald die naar de positieve zone wijst, of naar de negatieve? Nou, een
schoolklas is de eerlijkste, accuraatste
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naald die er bestaat. Zodra de naald ook maar een klein beetje richting de negatieve
zone gaat, begint het geschuifel. Het gefluister, het gegiechel, het gedraai. En dat
betekent voor mij: herschrijven. Oftewel: het in de volgende klas nét iets anders
aanpakken. Kijken of de naald dan wel in de positieve zone blijft. Zo niet: wéér iets
anders verzinnen. Tijdens schoolbezoeken ben ik dus niet mijn alledaagse,
improviserende zelf, maar een schrijfster.
Bij andere gelegenheden val ik soms door de mand. Bij de voorbereiding van een
item voor het Zapp Weekjournaal zei de redactie dat het zo leuk zou zijn als ik daar
ter plekke een verhaaltje zou verzinnen. Ze gingen ervan uit dat een pratende schrijver
in de uitzending al snel slaapverwekkend zou zijn, dus ze wilden actie. Als ze mij
nou aan het begin van de uitzending een paar steekwoorden gaven, dan zou ik ergens
op de achtergrond in een kwartier een verhaaltje kunnen schrijven, en dan mocht ik
dat aan het einde voorlezen.
Ik weigerde. Ik legde uit dat ik met absolute zekerheid kon voorspellen dat zo'n
verhaaltje minstens honderd keer slechter zou zijn dan welke pagina uit Gips dan
ook. Ik zei dat ze inderdaad bestaan, maar dat ik helaas niet zo'n schrijver ben die in
het bijzijn van publiek zomaar iets briljants uit zijn mouw kan schudden. En ik
refereerde toch ook even aan het feit dat ik geen zeehond ben die op commando een
vis kan hooghouden.
Samen met de redactie verzon ik andere actie - ik mocht onder tromgeroffel en
met zwiepende camera drie schrijftips geven - maar ik voelde hun teleurstelling. En
ook, ja - hun ongeloof. Wat voor schrijver was je nou helemaal, als je niet in een
kwartier iets kon verzinnen? Gewoon een klein verhaaltje, dat zou toch eigenlijk wel
moeten gaan? De hele redactie verzon aan de lopende band verhaaltjes voor hun
kinderen, 's avonds voor het slapengaan. En daar deden ze dus echt geen jaar over.
Ik had destijds het artikel van George Saunders nog niet gelezen, anders had ik
veel beter kunnen uitleggen wat er aan de hand was. Dat ik niet mijn vleesgeworden
boeken ben. Dat een boek van mij bestaat uit de 30.000 állerbeste woorden die ik in
een heel jaar voortbreng.
Deze verhandeling over mijn ambacht begon als een uitweiding over het feit dat ik
soms uitweid. En wat ik dus wilde onderbouwen, is dit: ik denk na over
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wat ik doe. Ik sleep u alleen maar mee langs omwegen als daar essentiële ingrediënten
staan die ik nodig heb voor mijn conclusie.
Mocht u zich onverhoopt toch enigszins zorgen maken over de lengte van deze
lezing - en dan met name: over de mogelijkheid dat deze lezing dankzij mijn zijpaden
drie uur zal duren in plaats van een klein uur, dat gebeurt niet. Omwegen zijn
ingecalculeerd, beste reizigers. U haalt vanavond allemaal uw trein terug nog, beloofd.
Voordat ik het borduurwerk omkeer, eerst nog dit. Weet u toevallig wie Benjamin
is?
Is onze boekenbubble zo hecht dat wij allemaal vrienden zijn op Facebook? Of
zijn jullie zo hip dat jullie Facebook allang weer verlaten hebben? Mag ik even
handen zien - en ik beloof er geen consequenties aan te verbinden; niemand wordt
de zaal uitgestuurd, niemand wordt verder met de nek aangekeken - met wie hier in
de zaal ben ik vrienden op Facebook?
Als u de afgelopen elf maanden ook maar één van mijn updates gezien heeft, dan
weet u over wie ik het heb. Voor de rest die volledig in het duister tast... Benjamin
Augustus Woltz is mijn zoon. Hij is er in zijn eentje verantwoordelijk voor dat ik
het afgelopen jaar leed aan een fantastische tunnelvisie, en in die tunnel heb ik als
een bezetene nagedacht over het fenomeen kind.
Eerder zag ik kinderen slechts op twee manieren: ik zag ze als doelgroep, en als
hoofdpersonen. En stiekem, zonder het aan de grote klok te hangen, zag ik ook mezelf
eigenlijk nog altijd als kind.
Op mijn twaalfde begon ik te schrijven over leeftijdsgenoten. Sindsdien ben ik in
jaren aanzienlijk ouder geworden, maar ik schrijf nog steeds over twaalfjarigen. Over
gemene klasgenoten en ruzie met je ouders en borsten die pas net beginnen. Op een
bepaalde manier ben ik dus nooit volwassen geworden. Mijn perspectief was nog
altijd het kinderperspectief. Wanneer ik een vrouw hoorde zeggen: ‘Ik heb zo'n zin
in een dag zonder mijn kinderen, want dan kan ik eindelijk weer mezelf zijn,’ dan
ging me dat door merg en been. Niet omdat ik met die getergde moeder meeleefde,
maar omdat ik me meteen voorstelde dat ik haar kind was. Het idee dat je moeder
zich pas echt zichzelf voelt zonder jou, dat is hartverscheurend.
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Maar elf maanden geleden kantelde mijn wereld. Voor het eerst van mijn leven kijk
ik nu werkelijk door de ogen van een volwassene. Ik zie kinderen niet meer in de
eerste plaats als lotgenoten, medestanders, gelijken, want ik ben overgelopen naar
het kamp van de ouders. Of laat ik het zo zeggen: ik ben hardhandig in het kamp van
de grote mensen geduwd.
Waarom ik jullie dit vertel? Omdat ik met stijgende verbazing hoor hoe er achter
de muren van volwassenheid gepraat wordt over onze doelgroep. Omdat er wat mij
betreft iets grondig mis is met de manier waarop veel volwassenen naar kinderen
kijken. En dat gaat niet alleen kinderen aan, dat gaat ons ook aan. Wij, grote mensen
die met en voor kleine mensen werken, worden meegesleurd in de draaikolk van al
die lasterverhalen.
Luister maar.
Ik heb dus een zoon van elf maanden oud. Als we nu op een borrel zouden staan,
dan zou de hedendaagse neiging van veel ouders zijn om te beginnen over gisteren,
toen hun kind tijdens het drinken van zijn avondfles zo vol overgave had liggen
poepen dat de poep daarna tot ieders schouderbladen kwam. Een hilarisch verhaal
zou het zijn, en dan is het hek natuurlijk van de dam: alle ouders bieden tegen elkaar
op met groengele spuitluiers en kots in de gordijnen, en daarna weiden ze uit over
hoogoplopend slaapgebrek, hun eigen leven dat niet meer bestaat en het diepe
verlangen hun avondmaal warm te eten en een halfuur lang ongestoord kattenfilmpjes
te kijken.
Maar zo'n moeder ben ik dus niet. Ik pieker er niet over om andere ouders een hart
onder de riem te steken, om ze te vertellen dat extreme uitputting en wanhoop
volkomen normaal zijn, om te beweren dat het ouderschap niks meer is dan een grote
opeenvolging van poep en kots en kwijl en plannen die grandioos in de soep lopen.
Ik zou ouders juist willen verzoeken om zo nu en dan wat mínder kolderiek over hun
kinderen te praten en te schrijven.
Het afgelopen jaar heb ik geen kinderboeken gelezen, maar boeken over kinderen.
En columns over kinderen. En blogs en fora en tijdschriften over kinderen. In al die
schrijfsels wordt het ouderschap teruggebracht tot een aaneenschakeling van
anekdotes: grappige, gênante, wanhopige anekdotes die de mythe doorprikken dat
het ouderschap een en al rozengeur en maneschijn zou zijn. De beroemde roze wolk.
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Het tragische is alleen: die mythe van de roze wolk bestaat allang niet meer, álle
blogs en columns gaan tegenwoordig over hoe zwaar het allemaal is. Over de nadelen,
over het jezelf verliezen, over de horrors van altijd koude koffie drinken. Dáár wordt
het samenleven met onze doelgroep tegenwoordig tot teruggebracht. En dan helemaal
aan het einde van elk stukje voelt de schrijvende papa of mama zich verplicht tot een
hashtag-maar-je-krijgt-erzoveel-voor-terug. Of: ‘maar als ik hun blije snoetjes zie,
dan weet ik weer waar ik het allemaal voor doe.’ Maar wát je er precies voor
terugkrijgt, dat beschrijft niemand.
Terwijl: er is zoveel méér aan kinderen dan alleen een beetje schattigheid. Er is
meer dan schaterlachen en mollige armpjes om je hals, er is meer dan jouw eigen
ogen op babyformaat, ogen die je zo doordringend aankijken dat het universum te
klein lijkt voor je geluk. Er is meer dan een warm, slaperig wezentje in een
auberginekleurige, fluwelen slaapzak dat lacht zodra je je over zijn bedje buigt.
Volg mij eens even in een gedachtenexperiment. Stel je voor dat ik voor een serieuze
krant een serieus artikel wilde schrijven over de waarde van mannen. Over mijn
fascinatie voor mannen. Over de onmisbaarheid van mannen. Dit is hypothetisch
gezien, hè, dat begrijpen jullie wel. En stel dan dat ik de serieuze lezer ervan wilde
overtuigen dat mannen echt wel degelijk een interessante soort zijn, dat ze onze tijd
waard zijn en soms zelfs voor een nieuw inzicht kunnen zorgen. Zouden mijn sterkste
argumenten dan zijn: nou, de ene die ik hier toevallig thuis heb, die heeft lieve ogen.
Hij maakt zulke leuke geluiden. En hij is blij om me te zien als ik de kamer binnen
kom.
Nee, daar overtuig je echt niemand mee.
Waarom wordt er niet net zo intelligent en serieus over kinderen geschreven als over
verkiezingen en de opwarming van de aarde en hipsters die hun leven omgooien om
de beste worst ooit te maken? Waarom nemen wij kinderen niet net zo serieus als
volwassenen? Omdat ze niet naar kantoor gaan? Omdat ze geen kernproeven doen?
Omdat ze kleiner zijn dan wij?
Gelukkig zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Er zitten hier in de zaal een paar
mensen die op dat vermaledijde Facebook soms een prachtige, tref-
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fende observatie over hun kind delen. Maar waarom buitelen in de openbare media
- in columns en interviews en tijdschriften - ouders dan toch steeds over elkaar heen
om op de meest genadeloze manier de roze wolk te ontkrachten?
Ik zal u wat vertellen. Sinds ik Benjamin heb, ben ik geen stuk van mezelf kwijt
geraakt, ik ben juist méér mezelf dan ooit tevoren. De afgelopen tien jaar was ik een
moeder zonder kind. En nu ben ik eindelijk een moeder mét kind. Ik ben completer,
maar verder ben ik niet veranderd. Ik heb nog steeds mijn eigen hersens, en terwijl
ik flessen uitkook, kan ik denken wat ik wil. En dat doe ik dan ook.
Ik geef u twee voorbeelden van wat mensen over hun leven met een kind zouden
kunnen vertellen. Om hun luisteraars ervan te overtuigen dat dat leven niet alleen op
microniveau interessant is. Voorbeelden die laten zien dat vierentwintig uur per dag
samenleven met een wezen in een auberginekleurige slaapzak wel degelijk tot nieuwe
inzichten kan leiden.
Nummer één: het is fenomenaal om opeens een volstrekt nieuw leven te beginnen.
Om in elf maanden tijd vijfduizend nieuwe dingen te leren. Om voor altijd te
ontsnappen aan de egocentrische manier waarop je tot dan toe leefde. Om te merken
dat zelfs eerste levensbehoeften - eten, slapen, plassen - ondergeschikt kunnen zijn
aan de eerste levensbehoeften van iemand anders.
Dat totaal nieuwe leven gaat samen met een totaal nieuwe tijdsrekening. Zoals
alleen de allermegalomaanste regimes een volstrekt nieuwe jaartelling invoeren, zo
doet een baby dat ook. De meeste volwassenen rekenen in jaren. En soms zijn jaren
nog steeds een te kleine rekeneenheid; voor mij verschilden 2010 en 2011 niet op
een wereldschokkende manier van elkaar. Maar zodra er een baby is, reken je in
dagen. Daarna in weken, dan in maanden. En die maanden zijn niet allemaal wel
zo'n beetje hetzelfde, ze verschillen radicaal van elkaar.
Vorige zomer lag ik samen met een piepklein wezen op een kleedje in de schaduw
in mijn tuin. We keken allebei naar boven en ik wist dat daar naast mij iemand voor
de allereerste keer van zijn leven de blauwe lucht zag. Een paar vederlichte wolkjes
dreven voorbij. Een tak van de kiwi deinde in de
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wind, stak scherp af tegen de lucht. Op dat moment voelde het leven voor mij precies
even fonkelnieuw als voor Benjamin.
En zo kom ik bij een tweede ontdekking. Hoeveel ik van tevoren ook over kinderen
had nagedacht, dit had ik me nooit gerealiseerd: een kind geeft je een verloren deel
van je eigen leven terug. Niemand herinnert zich de eerste maanden van zijn leven,
bijna niemand herinnert zich de eerste jaren van zijn leven. Maar nu zie ik dag na
dag, week na week hoe een klein mens steeds meer van deze idiote wereld begint te
snappen. Toen Benjamin drie maanden oud was, ontdekte hij zijn handen. Mijn god,
die eerste keer dat hij diep getroffen naar zijn linkerhand lag te kijken. Ernstig, bijna
plechtig bewoog hij het handje heen en weer voor zijn ogen. En de volgende dag een
nieuwe ontdekking, toen we samen in de trein naar Den Haag zaten: zijn hand was
er wéér! Zijn hand ging méé naar Den Haag!
We zijn soms geneigd om dit kleine observaties te noemen, aardige berichtjes uit
het domein van een moeder, maar iedereen die er zo over denkt, is gek. Ik bedoel:
je eigen handen ontdekken. Dat is volstrekt reusachtig. Wat kan daar tegenop? Als
volwassenen opeens een fantastisch veelzijdig nieuw lichaamsdeel ontdekten, dan
zouden de kranten er vol mee staan. Het tragische feit dat wij ons niet meer kunnen
herinneren hoe het was om onze handen te ontdekken, maakt de ontdekking niet
minder groot. En dat blijkt dus ook een deel te zijn van het ouderschap: de eerste
jaren die verloren gingen voor elk mens, die niemand zich kan herinneren, die krijg
je opeens op je 35e nog cadeau.
Het idee dat kinderen je ‘completer’ maken, blijkt dus niet alleen een sentimenteel
cliché - het is ook een feit: ik voel me een completer mens nu ik weet hoe het er in
mijn eerste jaar zo'n beetje aan toeging.
Gelukkig was ik daarvoor al redelijk compleet, in de zin dat ik me veel wél kan
herinneren uit mijn jeugd. Als dat niet het geval was geweest, was ik nooit
kinderboeken blijven schrijven. Het advies write what you know - schrijf over dingen
die je kent - hoef je niet te overdrijven. Ik kan best schrijven over ouders die gaan
scheiden zonder zelf gescheiden ouders te hebben, ik kan schrijven over smetvrees
zonder zelf smetvrees te hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat je de emoties die
je beschrijft, wél ooit zelf gevoeld moet heb-
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ben. Het is niet mogelijk om geloofwaardig te schrijven over angst, woede of
verliefdheid zonder zelf ooit bang, boos of verliefd te zijn geweest. En zo is het voor
een kinderboekenschrijver essentieel om terug te kunnen halen hoe het was om een
kind te zijn. Gewoon, hoe het voelde van dag tot dag. Hoe je hersens werkten, hoe
je dacht.
Ik weet nog precies hoe pijnlijk mijn wangen begonnen te gloeien toen ik als
zevenjarige mijn juf op school een keer per ongeluk ‘mama’ noemde. Ik kan me
exact herinneren hoe juf Nel op een krukje bij zo'n klein tafeltje zat, dat ik bij haar
stond om iets te vragen, en hoe ik ervan overtuigd was dat in het openbaar ‘mama’
tegen je juf zeggen het gênantste was wat je ooit kon overkomen.
Toen wist ik nog niet dat ik, de allerlangste van de hele klas, tijdens de disco op
achtstegroeperskamp door geen enkele jongen gekozen zou worden om mee te slowen.
En dat meester Mark me toen uit medelijden vroeg om met hém te dansen.
Toen wist ik ook nog niet dat tijdens het schoolzwemmen in de tweede klas van
de middelbare school mijn stokoude zwempak doorschijnend zou blijken te zijn. Een
vriendin vertelde het me later die dag besmuikt, terwijl we samen terug naar huis
fietsten. Ze vertelde ook hoe de jongens die volledig gekleed aan de kant hadden
gezeten omdat ze allergisch waren voor chloor - ja echt, zo'n groepje hadden we hoe gemeen die jongens gegrinnikt hadden. Dat, kan ik nu als zesendertigjarige wel
zeggen, was daadwerkelijk het gênantste moment van mijn leven.
Bent u er nog, beste reizigers? Is het nog een beetje te doen, daar aan de voorkant
van het borduurwerk? Maakt u zich geen zorgen als u op dit moment niet in staat
bent deze lezing in vijftig woorden samen te vatten. Op dat punt waren we nog niet.
Ik houd van zijpaden, dat zei ik al. Van omwegen en van anekdotes. Dat weet u wel
als u ooit Gips of Mijn bijzonder rare week met Tess gelezen hebt en u zo'n boek
daarna kort probeerde samen te vatten. Dat gaat bijna niet. Ik heb in mijn favoriete
kinderboekhandel er wel eens naast gestaan terwijl de eigenaresse aan een klant in
het kort vertelde waar Gips over ging. Echt, het leek het raarste, onwaarschijnlijkste
verhaal ooit. Maar als je het leest, dan voelt het - nou ja, dat hoop ik tenminste - als
een organisch geheel. Dan voelt het - hopelijk - als het leven zelf: vol zij-
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sporen, vol verrassingen, vol gekke gesprekken, vol wendingen die je niet zag
aankomen, maar toch als één leven.
De afgelopen veertig minuten hebben we onze ingrediënten verzameld. Alle elementen
die ik nodig heb voor mijn conclusie zijn er nu. De tijd is gekomen om het
borduurwerk om te keren. Het is tijd voor de achterkant. Ik ga u eindelijk vertellen
wat ik nou eigenlijk wil zeggen.
Dit, beste reizigers, is mijn punt: de wereld moet kinderen serieus nemen. En
minstens even belangrijk: wij - alle mensen die op de een of andere manier met of
voor of samen met kinderen werken - moeten onszelf serieus nemen. Op dit moment
worden zowel kinderen als volwassen die ook maar iets kindgerelateerds doen minder
serieus genomen dan volwassenen die louter werken met geld of olie of microchips
of andere volwassenen. En dat is krankzinnig.
Kinderen kunnen we hiervan niet de schuld geven. Wij noemen wat kinderen de hele
dag doen vaak spelen, maar hun bezigheden zijn echt geen geklooi in de marge. Het
ontdekken van je eigen handen is absoluut noodzakelijk wanneer je later een enigszins
succesvolle volwassene wilt worden. Net zoals - ik noem maar wat - leren lezen
volstrekt essentieel is voor je latere leven. Dat je kinderen minder serieus zou nemen
omdat ze met andere ontdekkingen bezig zijn dan wij, is idioot.
Isaac Newton schreef in 1675 de beroemde woorden: If I have seen further it is
by standing on the shoulders of Giants.
‘Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van
reuzen stond.’
Ja, wij staan allemaal op de schouders van reuzen - wij staan op de schouders van
alle wijze, inspirerende mensen voor ons. Maar ik wil daar graag nog iets essentieels
aan toevoegen: elke volwassene staat op de schouders van het kind dat hij was.
Zonder alle kennis die wij in de eerste jaren van ons leven opdoen, zijn wij niets.
Wat een volwassene leert tijdens een studie valt in het niet bij wat een kind leert op
de basisschool: lezen, schrijven, rekenen. En wat een kind leert op de basisschool,
valt in het niet bij wat hij daarvoor al leerde in de allereerste vier jaar van zijn leven:
ademhalen, lachen, zijn handen gebruiken, zitten, broodkorsten eten, lopen, pra-
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ten. Zonder dat meisje met de vuurrode wangen dat haar juf ‘mama’ noemde, was
ik nergens.
Hoe komt het dan toch dat veel volwassenen zo weinig respect hebben voor kinderen?
Hoe komt het dat ze kinderen vooral zien als een verzameling van ontbrekende
kwaliteiten en nog niet onder de knie gekregen vaardigheden?
Eén van de oorzaken moet wel zijn dat veel volwassenen zich simpelweg niet
meer herinneren hoe het was om zelf een kind te zijn. En daardoor weten ze ook niet
meer wat een serieuze aangelegenheid het is om negen te zijn. Ze zijn vergeten dat
je als kind peilloos diep kunt voelen, dat je misschien nog niet alles weet, maar dat
kinderen met de kennis die ze al wel hebben vaak fantastisch ernstig en kristalhelder
kunnen nadenken over de dood en over God en wat he t betekent om familie te zijn.
Dat ze daarna weer toeterend door de kamer rennen, doet niets af aan de ernst van
die gedachten.
Het is doodzonde dat zo veel volwassenen het kind dat ze waren vergeten zijn of
domweg negeren, want veel mensen hebben tegenwoordig alleen nog maar begrip
voor wat ze van dichtbij kennen. Ze hebben begrip voor hun eigen geslacht, voor
hun eigen seksuele voorkeur, voor hun eigen sociale positie, voor hun eigen afkomst.
Nou zou je kunnen denken: dat komt superhandig uit. Iederén is zelf een kind geweest,
dus iedereen kan zich verplaatsen in kinderen. Maar dat is dus een misvatting.
Voor veel volwassenen gaapt er een onoverbrugbare kloof tussen kinderen en grote
mensen. Ze zien kinderen en volwassenen als twee volstrekt verschillende diersoorten,
soorten die je verschillend benadert en die je ook niet hetzelfde waardeert. Werken
met de grote diersoort is volgens hen fundamenteel anders dan werken met de kleine
diersoort, en werken met de grote soort moet dan ook hoger beloond worden.
Schrijven voor de grote variant is volgens hen wezenlijk anders dan schrijven voor
de kleine variant. En zelfs een gesprek voeren met de grote exemplaren is iets anders
dan praten met de kleineren. Wanneer de grote variant een rare opmerking maakt,
dan rol je achter diens rug met je ogen, maar verder houd je een strak gezicht. Wanneer
de kleine variant een rare opmerking maakt, dan mag je gewoon lachen, zelfs wanneer
de kleine diersoort helemaal niet grappig wilde zijn en ook niet
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begrijpt waarom er gelachen wordt. De grote variant en de kleine variant delen hun
DNA en deze wereld met elkaar, maar daar houden de overeenkomsten volgens
sommige mensen wel op.
Zo werd ik een keer geïnterviewd voor het literaire programma Letteren &cetera.
Een programma gemaakt door volwassenen, voor volwassenen. Voordat het gesprek
over mijn nieuwe boek kon gaan, moesten we eerst door een langdurige en voor mij
nogal surrealistische inleiding die neerkwam op de vraag: hoe is het mogelijk dat je
voor kinderen schrijft? Hoe kun je je in godsnaam verplaatsen in kinderen?
Nou, zei ik, van binnen zuchtend maar uiterlijk opgewekt, er is iets heel handigs
met mij aan de hand: ik was ooit zélf een kind. En ik kan me herinneren hoe dat was.
De interviewer hapte naar adem. ‘Ja maar,’ zei hij, ‘ja maar - dan kun je je toch nog
steeds niet het verschil herinneren tussen een achtjarige en een twaalfjarige en een
veertienjarige?’ Ik zei dat ik dat wel kon. Ik vroeg of hij dat dan niet kon. Nee,
eigenlijk kon hij dat niet. Zijn hele jeugd was één grote, onduidelijke soep die hij nu
gelukkig ver achter zich had gelaten.
Nog een voorbeeld. Tijdens zo'n prachtige nieuwe uitzending van Hier is... Adriaan
van Dis was Jaap Robben te gast. Samen met de volledige kinderboekenwereld glom
ik van trots: één van ons werd uitgenodigd voor het allerbeste
grote-mensen-boekenprogramma ooit. Maar ook Jaap werd door Adriaan aan de tand
gevoeld over zijn zonderlinge voorkeuren wat betreft publiek. Nou had hij gelukkig
een zeer succesvolle roman geschreven - en een roman, dat weten we allemaal, is
altijd voor volwassenen - maar het was Adriaan ter ore gekomen dat Jaap ook wel
eens voor kinderen schreef. Hoe was dat mogelijk? Hoe zat dat in hemelsnaam? Voor
wie schreef Jaap nou eigenlijk? Jaap Robben gaf toen het onsterfelijke antwoord:
‘Nou, ehm, ik schrijf voor mensen.’
Een simpele uitspraak voor Jaap, een reusachtige sprong in de evolutieleer. Met
één simpel woord overbrugde hij de kloof tussen de grote en de kleine variant, veegde
hij zomaar twee verschijningsvormen op één hoop; twee varianten waarvan Adriaan
altijd had gedacht dat het volstrekt verschillende categorieën waren, bleken allebei
te behoren tot de soort mens.
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Dat volwassenen kinderen niet serieus genoeg nemen, komt dus voor een deel doordat
ze zich oprecht niet meer kunnen herinneren hoe het was om een kind te zijn. Ze
zien kinderen als gemankeerde volwassenen en dat levert weinig respect op. Maar
ik vrees dat er nog iets anders meespeelt. Ik ben bang dat het kinderen geen goed
doet dat ze zoveel eeuwen lang bijna uitsluitend tot het domein van de vrouw hebben
behoord. U weet dat er een tijd was - lang, lang geleden in sommige gevallen, gisteren
in andere gevallen - dat men vrouwen zag als gemankeerde volwassenen. Preciezer
geformuleerd: men zag vrouwen als gemankeerde mannen. Als een verzameling
ontbrekende kwaliteiten en nog niet onder de knie gekregen vaardigheden - maar
waar er voor sommige kinderen nog hoop gloorde, was die er voor vrouwen niet: zij
zouden nooit opgroeien tot volwaardige mensen.
Vrouwen - die irrationele, gevoelige wezens - hadden meestal een paar aanhangsels
rond hun rokken of aan hun borst, aanhangsels die men ook wel kinderen noemt. En
die kinderen hebben dus al eeuwenlang een PR-probleem. Als de samenleving je
indeelt bij de vrouwen, dan ben je de klos. Dat was vroeger zo, en hoe graag ik het
ook zou willen, ik kan niet zeggen dat het nu totaal anders is. Vrouwen krijgen nog
steeds minder betaald, hun aandoeningen heten veel vaker kwaaltjes, ze bekleden
minder topposities en ze zijn minder te gast als experts in talkshows.
Dit is een ingewikkelde kwestie en neemt u alstublieft niet aan dat ik mannen
sowieso alle schuld geef, of dat ik denk dat vrouwen hier niet soms ook aan bijdragen
of zelfs voor kiezen. Ik bedoel: ik moet er niet aan denken om een toppositie bij Shell
te bekleden. Maar dat is een andere discussie, en die laat ik vandaag links liggen.
Ik wil namelijk een ander punt maken en dat is: hoe je het ook wendt of keert, in
veel gevallen worden vrouwen nog steeds minder serieus genomen dan mannen, en
daar lijden niet alleen vrouwen onder, maar ook kinderen. Kinderen worden gerekend
tot het privédomein, het domein van het huishouden, het domein van wasjes en
aardappels schillen en rompertjes en stofzuigen. En dat is een fatale misvatting.
Het is alsof je denkt dat de wetenschap draait om niets anders dan reageerbuisjes
steriliseren en data invoeren. Alsof seks alleen maar gaat om lakens die gewassen
moeten worden. Alsof een begrafenis niets anders is dan een zaaltje huren en cake
in plakken snijden.
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Een kind brengt absoluut een overweldigende lading was met zich mee, en het heeft
bij aanvang een indrukwekkende uitrusting aan melktorens, hydrofieldoeken en
sudocrème nodig, maar al die dingen zijn niet de essentie van een kind.
Wat voor mij dan wel de essentie is? Voor mij is de essentie van een kind dat het
een mens is. Een echt, levend mens op miniformaat, met eigen gedachten en
gevoelens, een mens met spiksplinternieuwe invallen en uitspraken. Een nieuw mens
dat elk jaar geen vijfduizend nieuwe dingen leert, maar tienduizend. Een mens dat
mindfull kan leven zonder daar eerst tien boeken voor te moeten lezen. En een mens
dat een spiegel voorhoudt aan alle afgevlakte volwassenen die vergeten zijn hoe
verbluffend het is om te leven.
Maar al die grote mensen zijn veel te druk bezig met hun eigen bestaan om dat
allemaal te merken. Zij zien alleen de broodtrommeltjes die gevuld moeten worden,
en de klodders pap die als je ze niet meteen van de Stokke Tripp Tripp kinderstoel
haalt, een opmerkelijk harde koek vormen die je het liefst met een schuursponsje
zou willen verwijderen - maar dat kan niet, want dan beschadigt het hout.
Goed. Kinderen hebben dus een PR-probleem, maar waarom val ik jullie daar mee
lastig? Jullie zijn toch allemaal uitgegroeid, klaar met wisselen, en volwassen? Ja,
dat wel. Maar het PR-probleem van kinderen blijkt besmettelijk. Alle mensen die
met en voor kinderen werken, hebben ook een PR-probleem. Wij, beste reizigers,
hebben een PR-probleem.
Omdat kinderen niet serieus genoeg genomen worden, wordt werken voor kinderen
ook niet serieus genoeg genomen: kinderen onderwijzen, zorgen voor kinderen,
schrijven voor kinderen. Het zijn de belangrijkste banen van de wereld, maar ze
worden onderbetaald en ondergewaardeerd.
We kunnen natuurlijk besluiten dat het ons geen fluit uitmaakt. Wat deert het ons
wanneer de buitenwereld denkt dat we allemaal maar een beetje gezellig bezig zijn
in de marge, met kindjes en boekjes en plaatjes en versjes en verhaaltjes? Wij weten
hoe het echt zit. Wij weten dat het succes en geluk van elke volwassene afhangt van
het kind dat hij was, en dat wij met ons werk wezenlijk kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van die kinderen. Zon-
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der ons geen sterke kinderschouders waar al die goed gelukte volwassenen op kunnen
staan.
Ik weet het. De vorige passage kwam behoorlijk dicht in de buurt van een
promopraatje. Ik begon bijna te preken voor eigen parochie. Maar wees niet bang of eigenlijk: wees wel bang. Ik sta hier niet om te vertellen wat wij allemaal zo
geweldig doen.
Ik zei namelijk niet alleen dat ik vind dat volwassenen kinderen serieuzer moeten
nemen, ik vind ook dat wij onszélf serieuzer moeten nemen. Kinderen zullen zelf
nooit een emancipatiebeweging beginnen. Het zijn volwassenen die voor hen moeten
vechten, en wie kunnen dat beter dan wij? Maar daartoe zijn we alleen in staat als
we onszelf en ons beroep serieus nemen.
Er wordt met te veel gemakzucht voor kinderen gewerkt - of laat ik me bij mijn eigen
leest houden: er wordt te vaak met gemakzucht voor kinderen geschreven. Ik zeg
niet dat de boeken die we schrijven literairder of ingewikkelder moeten zijn. Ik zeg
wel dat elk boek met liefde gemaakt moet worden, met de volle aandacht van de
schrijver en met werkelijk respect voor de lezer. Het feit dat volwassenen groter zijn
dan kinderen, dat ze al langer leven en meer woorden kennen, betekent niet dat ze
een kinderverhaal wel even uit hun mouw kunnen schudden.
Kinderen zijn een publiek dat je volkomen serieus moet nemen. Niet, ik herhaal
het nog maar eens, in de zin dat je alleen maar hoogliteraire, esthetisch verantwoorde
hoogstandjes voor ze moet produceren, maar in de zin dat je je best voor ze moet
doen. Schrijf alsjeblieft ook - wat we nogal respectloos - pulp noemen, maar schrijf
dan de beste pulp die er is. Geen boeken die bol staan van de futloze clichés, maar
grappige, gekke, lekkere boeken vol originele vondsten.
Laten we een voorbeeld nemen aan George Saunders, de man met het wijzertje
op zijn voorhoofd, de man die zijn verhalen herschrijft totdat hij het beste verhaal
heeft geschreven dat binnen zijn bereik ligt. Laten wij dat ook doen. Laat grappige
boeken honderd keer grappiger zijn dan de schrijver zelf. Laat diepzinnige boeken
honderd keer diepzinniger zijn dan de schrijver. Laat knotsgekke boeken honderd
keer gekker zijn. En laat lieve, fijne verhalen honderd keer liever en fijner zijn dan
de schrijver zelf.
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George Saunders zegt dat een schrijver die veel herschrijft, zijn lezers hoog heeft
zitten. Dat het van respect voor de lezer getuigt wanneer een schrijver maanden en
misschien wel jaren van zijn leven aan een boek besteedt. Kennelijk gaat zo'n schrijver
ervan uit dat het publiek zijn moeite en harde werken zal opmerken. Zo'n schrijver
denkt dat lezers nuances in zijn tekst zullen opmerken, dat ze zullen lachen om de
grapjes waar hij zo zijn best op heeft gedaan, dat ze ontroerd zullen raken bij mooie
passages.
En de lezer voelt dat. Die voelt dat hij geen laf staaltje maakwerk in zijn handen
heeft, maar een kleinood waar een schrijver het állerbeste van zichzelf heeft ingestopt.
Ik ben ervan overtuigd dat kinderen dat ook voelen. Ze zullen het misschien niet zo
onder woorden brengen, maar kinderen vinden het fantastisch om serieus genomen
te worden.
Volwassenen vinden het ook nogal fijn om serieus genomen te worden, maar dat
gebeurt bij grote mensen die met kinderen werken dus te weinig. Ik voel me niet
miskend als kinderboekenschrijver, laat dat duidelijk zijn. Als ik me na de afgelopen
jaren miskend had gevoeld, dan was er iets grondig mis met me geweest. Maar de
wezens voor wie ik het allerliefste werk en met wie ik het liefste mijn tijd doorbreng,
die worden wel miskend. En dat is pijnlijk.
De afgelopen maanden heb ik me soms afgevraagd waarom ik ooit nog moeite
zou doen voor een buitenwereld die kinderen onderschat, terwijl binnen op twee
meter afstand een fenomenaal mensje bezig is met de ontdekkingen van zijn leven.
Maar het was elf maanden lang slechts een retorische vorm van afvragen, want ik
ben tot op het bot doordrongen van het antwoord: er zijn nog veel meer van die
fenomenale mensjes op de wereld. Schrijven voor de dwergen op wiens schouders
wij allemaal staan, dat vind ik het mooiste wat er is. Niet omdat ik kinderen zo graag
iets wil leren - daar waren alle andere leesbevorderaars voor, weten jullie nog? Maar
omdat ik kinderen van alle mensen op aarde het meest de moeite waard vind. Ze zijn
het spannendste, omdat ze alles voor het eerst beleven en omdat elke indruk de rest
van hun leven effect kan hebben. Van mij mogen ze zo lang mogelijk blijven bestaan
uit een verzameling van ontbrekende kwaliteiten - ze hebben nog tijd genoeg om
saai en gewoontjes en aangepast te worden. Laten ze zich maar lekker ver-
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schuilen in mijn boeken, weg van likes en outfits en klasgenoten en toetsen, weg van
olie en microchips en de achterkant van het borduurwerk.
Beste reizigers, laten wij ons met z'n allen opwerpen als reclamebureau voor kinderen.
Laten we kritisch naar onszelf luisteren wanneer we vertellen over onze eigen
kinderen of de kinderen met wie we werken en laten we niet altijd de makkelijke
weg kiezen van de verhalen over poep tot aan de schouderbladen. Laten we kinderen
uit het domein van het huishouden trekken. Laten we de beste boeken schrijven die
we kunnen schrijven, ook al zijn onze lezers maar één meter veertig. Laten we
hoofdpersonen verzinnen die werkelijk recht doen aan de essentie van kinderen,
hoofdpersonen die aan alle lezers bewijzen dat kinderen niet louter een verzameling
zijn van dingen die ze nog niet kunnen.
En laten we niet verontwaardigd zijn dat ik dit allemaal tegen jullie zeg en niet
tegen een zaal met honderd pluimveehouders, terwijl die honderd pluimveehouders
vast veel minder respect voor kinderen hebben dan jullie. George Saunders zou
zeggen: het kan altijd beter. En daar sluit ik me bij aan.
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Open de poorten
Woutertje Pieterse Lezing 2018
Frauke Pauwels
Wij hebben het paard van Troje binnengehaald: er zijn mensen in onze gelederen
die niet alleen geïnteresseerd zijn in verhalen, maar ook in feiten, in informatie, in
we-ten-schap. Zij vragen zich af hoe de dingen precies in elkaar zitten. Waarom een
theezakje de lucht in gaat als je het vuur laat vatten. Waarom je mag rappen wat je
niet mag zeggen. Waarom er tegelijk te weinig én te veel olifanten zijn. Die mensen
dragen niet alleen een pen, maar ook een vergrootglas of een verrekijker. Zij willen
niet alleen een boek, maar ook een microscoop of een 3D-printer. Van de vijf titels
die dit jaar voor de Woutertje Pieterse Prijs werden genomineerd, zijn er twee zulke
Trojaanse paarden, boeken die eigenzinnig en beeldend informatie brengen. Ik ben
daar blij om, net zoals ik er blij om ben dat er een fantasieverhaal geselecteerd is,
een sprookjesverzameling en een poëziebundel die door de jury van de VSB
Poëzieprijs niet eens als jeugdliteratuur werd herkend - maar voor zoveel blijdschap
heb ik vandaag helaas geen ruimte, dus ik beperk me tot één heuglijk feit. Ik ben er
blij om dat jeugdliteratuur wetenschap binnenhaalt. Lang hielden literaire jury's de
poorten gesloten voor non-fictie. Een sluimerend minderwaardigheidscomplex lijkt
literatuurliefhebbers in te fluisteren dat wetenschap de vijand is. Elke
onderwijshervorming leidt tot verhitte debatten over de plek van literatuur in het
curriculum. En nu overheid en onderwijs steeds vaker de kaart van wetenschap en
techniek trekken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden,
gaan velen in het defensief. Vaak ondergronds: ik merk het aan reacties op mijn
onderzoek naar de beeldvorming rond wetenschap in jeugdliteratuur, aan de recensent
die de technische details in een jongensboek ‘onleesbaar’ acht, aan de strijd om
inschrijvingscijfers voor scholen en universiteiten.
De uitdrukking wil dat je een gegeven paard niet in de bek kijkt. Toch doe ik dat
in deze bijdrage wèl: als was ik een literaire bioloog onderwerp ik het
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spreekwoordelijke paard aan een onderzoek. Hoe ziet dat Trojaanse paard eruit? Wie
zit erin verborgen? En waarom zouden we dat paard binnenhalen? Want laat dit
duidelijk wezen: dat paard van Troje is een écht geschenk. Nog veel te vaak worden
wetenschap en literatuur tegenover elkaar geplaatst. Kinderen classificeren zichzelf
als iemand die van weetjes houdt, of eerder van verhalen, van boeken waar je slim
van wordt, of van die voor sier en vertier. In Vlaanderen moeten zij vaak al in het
eerste jaar van het secundair onderwijs kiezen voor een focus op Latijn, als metonymie
voor taal en literatuur, of STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering
and Mathematics. Nederland valt uiteen in bèta- en alfa-aanhangers, met een verplichte
keuze tussen een natuur- of maatschappij-georiënteerd profiel voor scholieren van
het havo en het vwo. Dergelijke tweedelingen sluipen op zo veel vlakken onze
maatschappij binnen, dat we vooral moeten blijven zoeken naar dwarsverbanden,
naar wat verbindt in plaats van scheidt, naar dwarse boeken. Neem Stem op de okapi,
in 2016 nog met de Woutertje Pieterse Prijs bekroond. Dat boek ontsnapt aan elk
genre, en zet poëzie, illustratie, schilderkunst, geschiedenis, biologie en zoveel meer
in om vat te krijgen op ‘een aan elkaar geplakt dier. Beetje hert. Beetje paard. Beetje
zebra’ (Van de Vendel, 2015, p. 8).
Ook kinderen zijn niet in één hokje te vangen. Terecht klinken de stemmen voor
meer diversiteit in kinderliteratuur steeds luider. Elk kind, van welke intelligentie,
geaardheid, vaardigheid, oorsprong, religie of cultuur ook, moet zich
vertegenwoordigd voelen. Literatuur mag niet het domein zijn van een schijnbare
meerderheid of een gemiddelde dat nooit met de werkelijkheid samenvalt. Maar
diverse kinderliteratuur moet ook voldoen aan diverse interesses. Poëzie, non-fictie,
literaire non-fictie, sciencefiction, fantasy, realistische verhalen, romantische,
psychologische, magische en tragische... zijn niet voldoende. ‘Bookish people tend
to write books in celebration of bookish people,’ stelde literatuurwetenschapper Perry
Nodelman (2002, pp. 11-12), en ook Farah Mendlesohn (2009, pp. 51-53) laakt het
gebrek aan aandacht voor het weetgierige kind dat leest om te léren. Net zoals we
niet tevreden zijn met een al te eenzijdige vertegenwoordiging van bepaalde
bevolkingsgroepen, mogen we niet tevreden zijn met een al te beperkte opvatting
van wat literatuur boeiend maakt. Sommige kinderen hebben wetenschappelijke
feiten, observaties of inzichten nodig om de leeshonger aan te
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houden, zoals sommige kinderen ook tijdens hun niet-spreekwoordelijke maaltijd
de oppervlaktespanning van water bestuderen. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun
waterglas boordevol te gieten, er dan een mes in te zetten en vast te stellen dat water
als een lens kan werken, en om nog voor hun laatste hap in het schijnsel op het witte
tafelblad ook de breking van het licht te ontdekken. Die kinderen bestáán, en gelukkig
ook in kinderboeken.
Neem Bram Vingerling, die al een kleine eeuw geleden uitvinder wilde worden:
‘Nu moeten we verder,’ zei Bram. ‘Ik ga de zaak omdraaien.’
‘Water is doorzichtig, absoluut doorzichtig, dus onzichtbaar. Zou ik nu
met behulp van water, andere, zichtbare dingen, onzichtbaar kunnen
maken?’
Hij hield even op. De zaak werd interessant!
‘Doorzichtig water moet doorzichtig, dus onzichtbaar kunnen maken,’ zei
Bram weer. ‘'t Zal lastig zijn, maar 't moet kunnen.’ (Roggeveen, 1927,
p. 13)
Zijn hedendaagse pendant zou Hidde kunnen zijn, uit Spinder van Simon van der
Geest. Zijn lab met insecten is ‘het mooiste wat [hij heeft]’. Door zijn insecten te
observeren ontdekt Hidde hoe mensen handelen en redeneren. Zijn oudere broer,
bijvoorbeeld, gebruikt de ‘sluipwesptactiek’:
Net zoals een sluipwesp eitjes in een rups legt, laat Jeppe af en toe een
boodschap achter. Een eitje vol angst. Hij hoopt dat het eitje gaat groeien.
Dat er een larf uitkomt die steeds roept: ‘Pas op. Jeppe is sterker.’ [...]
Mooi niet, Jeppe. Ik had je door. (Van der Geest, 2012, p. 139)
Uiteindelijk redt Hidde zichzelf en zijn broer Jeppe van een slopend familiegeheim,
mét de hulp van een lab vol insecten, wetenschappelijke observaties en een
wespenaanval. Of neem Emilia, de veertienjarige dochter van een wetenschapper en
kunstenares uit Honderd uur nacht van Anna Woltz, die observaties en emoties met
wetenschap verbindt. Zo ‘[vormen] [h]onderden
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grijze, bruine en blinkende gebouwen samen het mooiste staafdiagram van de wereld’
(Woltz, 2014, p. 23).
Zúlke kinderen wil ik uit het Trojaanse paard zien stormen om joelend en juichend
de vesting van de literatuur in te nemen. Al te vaak echter worden dergelijke kinderen
weggezet als zonderling. Zowel voor kinderen met honger naar wetenschap als voor
kinderen zonder die uitgesproken interesse zitten wetenschappers in literatuur
doorgaans in het kamp van de ander. Oud, witte huid, en een warrige bos haar? Een
wetenschapper in een kinderboek. De Britse onderzoekster Melissa Terras (2014)
nam ruim honderd Engelstalige kinderboeken door op zoek naar academici en vond
voornamelijk oude, blanke mannen, vaak verward, chaotisch en grotendeels te situeren
in het STEM-domein. Ook in Nederlandse media voor kinderen zijn prototypische
wetenschappers weinig aantrekkelijk bleek uit een recente studie (Van Gorp, Rommes
& Emons, 2014). Wie wil nu bij de club horen van smakeloos geklede eenzaten die
obsessief opgaan in onderzoek dat volstrekt nutteloos of minstens onbegrijpelijk
lijkt? Fictie en non-fictie putten bovendien uit dezelfde attributenkast. Wetenschappers
in informatieve programma's krijgen vorm op basis van de wetenschappers uit fictie
en verhalen, toonde datzelfde onderzoek. Als Karrewiet of Klokhuis in één oogopslag
duidelijk wil maken dat iemand wetenschapper is en expertise heeft, dan trekken ze
die snel een labojas aan, of de vrouw of man nu ooit echt in het labo staat of niet.
Wordt het niet tijd om de rollen om te keren en de werkelijkheid in de fictie op te
nemen? Helaas staan wij niet graag personages af. Sommige personages zijn in hun
stereotiepe vorm zo dankbaar - als grappenmaker, held of tegenspeler - dat we ons
slechts moeilijk kunnen inbeelden dat zij er niet meer zouden zijn. Ook
wetenschappers is dit lot beschoren. In allerlei vormen duiken zij op in literatuur: de
maniakale wetenschapper, de idealist, de wereldvreemde virtuoos, de rationele
wetenschapper, de heldhaftige avonturier, de megalomane mad scientist, de hulpeloze
ontdekker (Haynes, 2017). Zelden zijn ze echter genuanceerde, waarschijnlijke en
veelzijdige personages. In kinderboeken is dat niet anders, al is een kind uiteraard
geen volwassene. Kinderen mogen binnen en buiten boeken dan ook lustig
experimenteren, doldwaze bedenksels brouwen uit een berg brol. Maar tussen even
wetenschap beoefenen en voor het leven wetenschapper zijn, gaapt een
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kloof. Echte wetenschappen vragen kennelijk offers en een volwassen wetenschapper
schijnt niet te zijn wie je later worden wil.
Nochtans hoeven wij niet bang te zijn voor de wetenschapsstrijders uit het Trojaanse
paard. Net als wij allen heeft wetenschap nood aan sterke verhalen en sterke beelden.
Juister nog, wetenschap ís een verhaal: wie of wat doet wat, hoe, waar, wanneer en
waarom? Wie wetenschap beoefent, maakt keuzes, licht een fragment uit het geheel
en kijkt daarnaar vanuit een bepaald perspectief. Doorbraken in DNA-onderzoek
waren er niet gekomen zonder de vergelijkingen met code, taal en alfabetten. Om
vat te krijgen op de bloedsomloop waren pompen, vaten en kleppen nodig - een halve
loodgieterij. Bij elke nieuwe uitvinding kwamen de hersenen in een ander daglicht
te staan: zag men het brein in de zeventiende eeuw nog als een mechaniekje, dan
werd het achtereenvolgens ook schakelpaneel in een telefooncentrale, computer,
netwerk. De kracht van associatie is groot, en literatuur is zonder twijfel een van de
beste plekken om ze te leren kennen. De associatie, vergelijking of metafoor breekt
grenzen open, nodigt gedachten uit om van het ene domein naar het andere te reizen.
Door wat veraf was dichterbij te brengen, leren we creatief en kritisch te denken.
Door wetenschap los te weken uit haar rigide kader, door haar monopolie op
neutraliteit en objectiviteit te relativeren, en haar te confronteren met andere
denkbeelden, gooien we hekken open.
Maxim Februari (2018) vroeg zich recent af wat de schrijver nog betekent bij al
die grote wijzigingen in natuur en technologie. ‘De toenadering van verschillende
wetenschappen, na het eeuwenlange dwaalspoor van de specialisatie, gaat helaas
niet vanzelf gepaard met toenadering tot kunst en literatuur,’ zo schreef hij. ‘De
ingenieursbenadering [kan] wel wat bijsturing vanuit kunst en letteren gebruiken.’
Tijd dus om meer Trojaanse paarden te bouwen. Want net zoals alleen voldoende
biodiversiteit de natuur in stand kan houden, kan een mensenmaatschappij alleen
maar bloeien als diverse persoonlijkheden de handen ineenslaan.
Omdat ik uit kinderboeken leerde dat wetenschappers in lijstjes en plannen denken,
een plan, of hoe een paard van Troje te bouwen in drie stappen:
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1 Volg geen bouwplan. Timmer een dwars en eigenzinnig paard met hout van
vele boomsoorten.
2 Vul het paard met een bonte mensenmassa. Laten we niet alleen voor
boekenkinderen schrijven. Laten we ook goede literatuur maken voor iedereen
die van wetenschap houdt. Laten we elk kind het gevoel geven dat wetenschap
én literatuur iets van haar of hem kan zijn.
3 Laat het paard voor niemands kar spannen. Het verleden heeft getoond dat
wetenschap en literatuur ook verkeerde allianties kunnen aangaan, en vandaag
dreigt de macht van het getal en het algoritme. Onder druk van een neoliberale
agenda - meer jobs, meer vooruitgang, hogere efficiëntiecijfers en beursresultaten
- laten we ons opzetten tegen wie in wezen even nieuwsgierig is naar de wereld.
Laten we wetenschap dus uitdagen en prikkelen met beelden, vergelijkingen en
verhaalpatronen. Laten we ze opschudden met alle literaire middelen die we
hebben. Maar laten we ook vrank en vrij door de wetenschap galopperen en het
gras proeven aan de overkant.
Dit Trojaanse paard is, u merkte het al, anders dan het listige paard dat de Oude
Grieken timmerden. Misschien lijkt het wel meer op een okapi. Beetje literatuur.
Beetje wetenschap. Beetje vreemd. Beetje vertrouwd. Maar bovenal, een écht
geschenk.
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‘Praten is blootleggen wat beter bedekt kan blijven’
Over Tabac van Gerda Dendooven
Sander Bax
Als illustratrice, theatermaakster en auteur van jeugdboeken heeft Gerda Dendooven
inmiddels een grote reputatie opgebouwd. De belangrijkste prijs die zij tot nu toe
ontving, was de Woutertje Pieterse Prijs 2017 voor Stella: ster van de zee, een
prentenboek waarin zowel de tekst als de tekeningen van haar hand zijn. Daarnaast
kreeg ze meerdere Boekenpauwen, Boekenpluimen en een Boekenwelp toegekend
en werd ze bekroond met de Zilveren Griffel, het Zilveren Pallet en met de Vlag en
Wimpel. Met Tabac publiceert zij in 2017 haar eerste roman die expliciet
gepresenteerd wordt als een roman voor volwassenen.

In het eerste hoofdstuk van de roman horen we de stem van hoofdpersonage Conny
(‘Mijn naam is Conny maar ze noemen me konijn’ - p. 13). Ze vertelt ons, in de
tegenwoordige tijd, over haar geboorte en over hoe ‘moeder’ en ‘vader’ zich op dat
moment gedroegen. In het tweede hoofdstuk klinkt die stem opnieuw, ook nu in de
tegenwoordige tijd; wel is er sprake van een ander lettertype. Het is vroeg in de
morgen, Conny vertrekt en ze doet dat met iemand die ze als ‘jij’ aanspreekt. Deze
jij komt haar ophalen en samen vertrekken ze; weg bij moeder, zo veel is duidelijk.
Vanaf dat moment heeft het boek - ook visueel dus - twee lijnen die elkaar
afwisselen. In de eerste lijn volgen we de reis die Conny maakt met de jijfiguur, die
nergens in het boek een naam krijgt, en in de tweede lezen we over haar leven tot
aan het moment van vertrekken. De spanningen die er na het overlijden van haar
vader zijn ontstaan tussen moeder en dochter dwingen haar uiteindelijk te vertrekken
zo lijkt het. In de ‘reis’-verhaallijn analyseert de verteller voortdurend haar eigen
Familieroman. Ze beschrijft haar ouders een
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beetje afstandelijk door hen consequent vader en moeder te noemen. Omdat haar
moeder zich niet bezig heeft gehouden met het gevoelsleven van haar dochter omdat
ze te druk was met zichzelf, weet moeder niet ‘wat er met haar is gebeurd’ en waarom
ze nu zo plots wil vertrekken.
De hele roman weten we dat er iets met Conny gebeurd is, maar het blijft lang
onduidelijk wat dat precies is. Het heeft in ieder geval te maken met een derde
personage die Tabac wordt genoemd. Hij heeft zijn vrouw verloren en Conny wordt
erop uitgestuurd om hem soep te brengen. Het is een wat kalende man die
vijfentwintig jaar ouder is dan het meisje. Aan het begin van de roman zegt ze dat
zij hem misbruikt heeft, om ‘persoonlijke redenen’ (p. 33). Maar als dan het verhaal
daarover de eerste keer verteld wordt, blijkt wel degelijk dat hij het is die zijn arm
om haar heen heeft gelegd (nadat hij haar kwam ophalen van een feest). Conny
interpreteert de situatie echter anders: zij is zestien en heeft ‘een broek vol goesting’
en liever ‘één oude vogel in de hand dan tien jonge merels in de lucht’ (p. 35).
Seksualiteit is voor Conny al langer een problematisch thema. Als Conny seksuele
interesse begint te vertonen, wordt dat haar door moeder streng verboden. Maar
moeder is zelf bepaald niet zuiver in de leer: op een gegeven moment wordt duidelijk
dat zij een affaire met Tabac heeft. Zo nu en dan komt hij langs en dan worden de
kinderen even naar buiten gestuurd om ergens iets te gaan kopen. Dit duurt een tijdje
tot Tabac het met een andere dame aanlegt.
Maar aan het einde van de roman wordt ons duidelijk gemaakt dat de problemen
verder teruggaan. In het derde en laatste deel van het boek komt ineens een hoofdstuk
voor waarin Conny vertelt over de belangrijkste gebeurtenis - de gebeurtenis die ook
haar vertrek moet verklaren. Ze is dertien, ligt ziek op bed. Tabac komt langs omdat
haar moeder hem de opdracht zou hebben gegeven haar met zalf in te smeren. Ze
staat dat toe, ondanks haar verbazing, en hij betast niet alleen haar rug, maar ook
haar buik en borsten. Later verkracht hij haar. Terwijl dat gebeurt, heeft zij het gevoel
uit zichzelf te kunnen stappen: ‘Ik zie hoe ik naast mijn lichaam ga staan en de kamer
uit wandel. Mijn hoofd wordt licht. Ik ben hier niet. Heb hier niks mee te maken’ (p.
187). Dan ziet ze hun silhouetten in het raam en stopt ze het misbruik door haar
slaapkleed naar beneden te trekken. Tabac gaat naar het toilet, rommelt wat en
vertrekt. Zij probeert zich te wassen om zijn handen niet meer op haar te voelen,
maar het helpt niet: ze blijft hem ruiken en voelen. Tabac zelf blijft
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gewoon in huis en begint te flirten met haar moeder als die terug is; hij geeft haar
een broche voor haar verjaardag.

Vlucht
In Tabac laat Dendooven zien hoe destructief seksueel misbruik kan zijn. Via de
ik-vertelsituatie maakt ze inzichtelijk hoe het meisje de gebeurtenis doorkomt door
een soort cognitieve dissociatie toe te passen. Conny houdt de ervaring bij zichzelf.
Ze weet dat ze het nodig heeft om dit met haar moeder te bespreken, maar die ruimte
is er niet. Tegelijk is het ook pijnlijk om te zien hoe ze de schuld van de situatie
volledig op haar moeder projecteert: de passages over Tabac zelf zijn een stuk
vriendelijker dan die over haar moeder.
In de tweede verhaallijn volgen we het tweetal - Conny en de nog niet nader
geïdentificeerde ‘jij’ - op reis naar het zuiden. Ze nemen eerst de bus, dan de trein
en vervolgens de nachttrein. Tijdens de reis volgen we vooral Conny's gedachten die
ze af en toe in de vorm van een vraag giet. Die vraag heeft dan betrekking op haar
twijfel om te vertrekken. Aan alles voel je als lezer dat ze betrapt wil worden door
haar moeder, dat ze wil dat de jij-figuur zegt dat ze beter niet kunnen gaan, maar
desalniettemin vindt ze geen redenen om te blijven. Later wordt duidelijk dat de
jij-figuur bij zijn gezin is weggegaan. Hij had meer te verliezen.
Al was het duidelijk dat je dat soort leven niet meer wilde. Dat je weg
moest uit die benauwde wereld. Dat de last op je schouders te groot werd
en je er mentaal aan onderdoor ging. Ik heb de kiem voor je beslissing
gelegd. Het vuur aangewakkerd. En jij hebt mij weggehaald uit mijn
eenzame kooi. (p. 127)
Ze kan met de jij-figuur - die twintig jaar ouder is dan zij - niet over de dood van
haar vader praten omdat dat hem te veel met zijn eigen sterfelijkheid confronteert.
Hij is immers even oud als haar vader toen die stierf. Hij is degene die haar heeft
aangespoord haar verleden te wissen en in het zuiden op zoek te gaan naar het geluk
(dat ze daar verloren zegt te hebben). Op de dag dat ze met hem voor het eerst praatte,
beëindigde ze tevens haar relatie met Tabac.
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Er zit een duidelijk religieus thema in de roman. Er is een scène waarin Conny het
gevoel heeft dat ze in een kerststal tot het hogere geroepen wordt. Kort daarna begint
het gerommel met Tabac. Je zou kunnen zeggen dat Conny dat als een zondeval
beschrijft. De etappes van de reis naar het zuiden worden ‘staties’ genoemd, waardoor
de tocht het karakter krijgt van een kruisweg: Conny offert zich als een lijdende
Christus op. Hieruit kunnen we afleiden dat ze de schuld toch niet alleen maar op
haar moeder projecteert, maar dat ze ook zelf de schuld voor de gebeurtenis op zich
laadt.
Met de tiende statie - dus nog voor de kruisiging - eindigt de reis: ze zijn in Italië
en besluiten de kustlijn af te reizen om geld te verdienen. Dat gaat wonderwel, want
aan het begin van het (veel kortere) tweede deel van de reis vertelt de ik ons dat het
hen goed is gegaan - zelfs haar schaamteplekken (eczeem) zijn verdwenen door de
zon. Maar ze verzwijgen hun problemen wel. ‘Nooit wordt er gepraat over wat er is
gebeurd. Want praten is blootleggen wat beter bedekt kan blijven’ (p. 152). Niet
alleen zij is zwijgzaam over het verleden, ook hij heeft het nooit over zijn vrouw en
zoon die hij heeft verlaten; ze praten alleen over het hier en nu. Langzaam maar zeker
wordt dat voor haar een groter probleem. ‘Jij blijft liever binnen. Ronddwalen in de
kronkels van je hoofd. Houdt zelfs voor mij de deur naar je ziel dicht. Jouw stilzwijgen
legt een steen op mijn hart’ (p. 169).
Dit stilzwijgen zorgt ervoor dat ze voortdurend bang is om verraden te worden.
En tegelijk is dat wat ze stiekem het liefste wil. Terwijl haar reisgenoot nergens meer
over praat, stuurt zij uiteindelijk toch een kaartje met een staccato boodschap naar
haar moeder. Ze vraagt zich af of ze haar moeder en haar zussen niet beter in
vertrouwen had kunnen nemen en hen had kunnen vertellen over haar eenzaamheid
en de wens om te vluchten. Ze krijgt genoeg van het isolement, wil de wereld in,
gaat ook schrijven, maar nog niet over ‘wat er is gebeurd’. Dan nemen ze hun intrek
in een verlaten huis in een bos. Ze trekken erin en domesticeren het.
Het boek eindigt met een kort derde deel. Ternauwernood hebben de twee in hun
verlaten huisje de winter overleefd. Maar daarna gaat het hen steeds slechter. Zij
begint te bloeden en hij blijft steeds roerlozer liggen. De situatie wordt steeds absurder:
ze liggen samen te wachten. Hij zegt steeds minder; zijn gezicht is wit, zijn lippen
zijn paars, hij lijkt al gestorven te zijn. Ze zijn ‘weg van alles’, maar bleken ‘onderweg
naar nergens’: ‘Dit hier is opdrogen.
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Uitdoven. Verdwijnen. Dit hier is een one way ticket naar het niets’ (p. 197). Hoewel
ze wel degelijk beseft dat hun vlucht uit de wereld vooral zelfdestructief is, komt
Conny niet in beweging: ze blijft wachten, verwacht nu verlossing van ‘de kraaien’,
maar kan niets anders dan liggen en wachten, al voelt ze de sleutel van de keuken
thuis in haar broekzak.

Het schema van de roman
Zo eindigt de roman in een tragische impasse: Conny gaat ten onder aan haar vlucht
en daarmee aan wat haar in haar jeugd is aangedaan. De schuld en de schaamte zijn
zo sterk dat ze zich identificeert met de lijdende Christus en meent verlossing te
vinden in het versterven. Het verhaal wordt door het vervreemdende einde in een
wat universeler kader getrokken: lange tijd lijkt het vooral een realistische roman te
zijn over seksueel misbruik en over het leed dat mensen elkaar in een gezin aan
kunnen doen, maar door dit einde wordt het duidelijk dat Dendooven met deze roman
meer wil demonstreren. Het slot is juist daarom het fascinerendste deel van het boek:
voor het eerst worden lezers hier wat meer uitgedaagd omdat het verhaal abstracter
en minder realistisch wordt.
De stijl van Tabac is bij vlagen erg mooi, het einde is verrassend en vervreemdend.
Het probleem van de roman lijkt me dat de schrijver de lezers niet genoeg ruimte
geeft om het verhaal zelf te maken en te beleven. Er zijn te veel passages waarin de
auteur de emoties van de personages expliciet benoemt en uitlegt. De roman creëert
een omineuze en intrigerende sfeer, maar die sfeer wordt ondermijnd door de al te
strak opgelegde structuur, waarbij keer op keer iets wat zich in het heden voordoet
gevolgd wordt door een hoofdstuk over datzelfde onderwerp in het verleden. Het
schema op basis waarvan de roman geschreven is schemert te vaak door de vertelling
heen en dat gaat de lezer gaandeweg steeds meer storen.
De personages komen in deze roman nooit helemaal tot leven omdat de auteur er
niet in slaagt volledig van het toneel te verdwijnen: de lezers hebben te vaak door
wat de auteur van plan is en dat verhindert de opbouw van een geloofwaardige
verhaalwereld. We weten dat we ons in Conny zouden moeten inleven, maar haar
gevoelens worden te opzichtig vormgegeven om haar helemaal te kunnen geloven.
Pas tegen het einde van de roman - wanneer het
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realisme plaatsmaakt voor een licht absurde lijn en wanneer de motivaties van de
personages wat raadselachtiger worden - begint de roman de lezer wat meer uit te
dagen. Het is echter de vraag of die dan niet al is afgehaakt.
Tabac. Gerda Dendooven. Uitgeverij Querido, 2017.
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Wij zorgen voor elkaar
Over Alles goed en wel van Mirjam Oldenhave
Susan Venings
Mirjam Oldenhave schrijft al twintig jaar kinder- en jeugdboeken. Haar bekendste
en meest succesvolle werk is de Mees Kees-serie die inmiddels tien delen beslaat.
In deze serie beschrijft ze, door de ogen van een van zijn leerlingen, de belevenissen
van de sympathieke stagiaire/invalkracht meester Kees die op geheel eigen wijze les
geeft aan groep zes.
Alles goed en wel is Oldenhave's debuut als schrijfster voor volwassenen. Deze
overstap gebeurde min of meer per ongeluk. Oldenhave vertelt in een interview (De
Cocq, 2017, z.p. ) dat ze eigenlijk een verhaal voor kinderen wilde schrijven over
een meisje dat het thuis niet goed heeft en huizen binnensluipt als de bewoners niet
thuis zijn. Ze eet dan uit de ijskast en speelt met het speelgoed van de kinderen. Maar
de problematiek van het meisje was te groot voor een kinderboek, Oldenhave wilde
haar jonge lezers daar niet mee opzadelen. Blijkbaar moest het verhaal toch verteld
worden en daarom koos ze voor een andere invalshoek en een ander leespubliek.
Niet het meisje werd de verteller, maar een 43-jarige vrouw, Julia, die op een ochtend
haar man verlaat en in een nieuw leven belandt waarin het eerdergenoemde meisje
een belangrijke en steeds grotere rol gaat spelen.

Het verhaal
Julia verlaat haar huis en haar man Stan op een zomerse dag. Stan heeft haar die
ochtend opgebiecht dat hij (weer) met een ander het bed heeft gedeeld. Ze vertrekt
met een koffertje en een vuilniszak, voornamelijk gevuld met
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kleding en haar tekenspullen. Het is niet de eerste keer dat ze bij Stan weggaat. Ze
weet dat ze bij haar vriendinnen niet hoeft aan te kloppen, daarvoor is ze te vaak
teruggegaan, en ook logeren bij haar moeder is geen optie. Dus gaat ze naar Wonen
Centraal. Het is daar druk en men vindt haar situatie ‘ongemakkelijk, maar niet
urgent’ (p. 10). Voorlopig is er geen huis voor haar beschikbaar.
Een onbekende jonge man biedt haar een uitweg. Hij weet een geweldig huis, in
een fijne buurt waar ze zo in kan trekken. Er is een voorwaarde: Julia moet een half
uur per dag naar het ziekenhuis om de eigenaresse van het huis, mevrouw Smit die
in een coma ligt, te verzorgen. Julia accepteert de deal zonder te weten waar ze in
terecht komt. Eenmaal over de drempel blijkt dat tal van mensen voor hun levensgeluk
afhankelijk zijn van de oude mevrouw Smit. Van Julia wordt verwacht dat ze die rol
gaat overnemen en dat ze net als mevrouw Smit haar huis en hart opent en hulp biedt
aan deze bonte verzameling mensen.

Rake typeringen met veelzeggende details
Zodra Julia in het huis gaat wonen wordt ze onderdeel van een groep mensen ‘die
allemaal anders zijn’, maar die dat van elkaar wel best vinden (De Cocq, 2017, z.p.).
De kleurrijke groep mensen die zich rond mevrouw Smit heeft verzameld leert de
lezer kennen door de ogen van verteller Julia. Zij kijkt met een open en scherpe blik
met oog voor details. Ze weet personen snel en raak te typeren en vult de rest aan
met haar fantasie. Zo kenschetst Julia de neef van mevrouw Smit, Berend, bij de
eerste ontmoeting als een beetje pafferig, ‘maar het vet was goed verdeeld’ (p. 21).
Verder vindt ze hem goedlachs: ‘als ik naast hem had gezeten zou hij een
kameraadschappelijke stomp hebben gegeven’ (p. 22), en niet al te slim ‘althans, dat
vond hij zelf of misschien vond zijn vader het en was het de levenstaak van Berend
om te bewijzen dat zijn vader ongelijk had’ (p. 22).
Ook de andere personages worden in een paar korte zinnen kundig neergezet: de
ferme verpleegster Fleur als ‘een sumoworstelaar in een verpleegstersuniform’ (p.
30), tuinman Louis met een hand als ‘een ruwe, verweerde klauw, zo een waarmee
je weer in de boot wordt getrokken als je overboord

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

161
bent geslagen’ (p. 49), of de eigenaresse van de weggelopen kat, een vrouw die
‘zindert van achterdocht en onwelwillendheid’ en op een kameel lijkt ‘niet een beetje,
maar echt sprekend: mond, ogen kwabben... Ze draagt zelfs een camel badjas’ (p.
64).
Deze korte beeldende beschrijvingen zijn kenmerkend voor Oldenhaves stijl. Ze
zijn informatief, vaak grappig en brengen lucht in het verhaal. De belangrijkste
personages worden verder ingekleurd en dat gebeurt vooral door middel van dialoog,
al dan niet gevolgd door de innerlijke stem van Julia die haar gedachten verwoordt.

Veronique, een fel lieverdje
Julia leert in het huis het meisje kennen over wie het verhaal oorspronkelijk zou gaan.
Dat meisje is de zevenjarige Veronique en naast Julia de belangrijkste persoon in
het verhaal. Dat wordt al direct duidelijk omdat de ontmoeting tussen Julia en het
meisje de proloog van de roman vormt. Daarin wordt beschreven hoe Julia voor het
eerst het huis van mevrouw Smit binnengaat en een onbekend meisje op de bank in
de woonkamer ziet zitten: ‘kaarsrecht in kleermakerszit boven op een rond kussen,
als een vogel op haar nest’ (p. 5). Als in een reflex doet Julia de deur weer dicht en
daarna langzaam weer open. Alsof ze er voor terugdeinst om nader kennis te maken
met dit wonderlijke kind dat haar leven ingrijpend zal veranderen. Het meisje zegt
in eerste instantie niets, maar ze is duidelijk niet van plan om weg te gaan. Wat Julia
dan nog niet weet, is dat haar associatie met een vogel op een nest veelzeggend is.
Het huis is voor het meisje een veilig nest dat ze als een koekoeksjong voor zichzelf
opeist. Op de vraag hoe ze binnen is gekomen, snuift ze slechts. Die reactie maakt
Julia onzeker. Ze heeft weinig ervaring met kinderen en weet niet hoe ze moet
reageren. Oldenhave beschrijft mooi hoe Julia en Veronique elkaar aftasten als ze
met elkaar in gesprek gaan. Waar Julia zoekende is naar de juiste toon, is Veronique
niet bezig met beleefdheden.
‘Wat is dat?’ Ze wijst naar mijn tekenspullen die op tafel liggen.
‘Dat zijn mijn kleurpotloden, ik hou erg van tekenen. Jij?’
Nee, zij niet, ze schudt haar hoofd alsof ik vroeg of ze van spruitjes hield.
‘Kom je voor mevrouw Smit?’
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‘Ik mag hier altijd komen.’ Ze blijft nog even uitdagend naar mij kijken
en speelt dan weer verder.’ (p. 41)
Anderen vertellen Julia dat Veronique het thuis niet ‘zo gezellig heeft’ en zelfs wordt
geslagen met een riem. Het meisje blijft komen en langzaam maar zeker wordt de
band tussen Julia en Veronique hechter, zoals deze dialoog laat zien waarin Veronique
blind de kant van Julia kiest en Julia de zorg die Veronique nodig heeft niet kan
negeren.
‘Hé, waar is jouw man?’ vraagt ze, alsof ze hem nu ineens mist.
‘Gewoon thuis.’
‘Ben je d'r uit getrapt?’
‘Neen, nee, hij is...’
‘Ach, laat hem toch optiefen,’ zegt ze
Het komt allemaal uit dat frêle elfje. O God, niet aan die riem denken. (p.
152)
Julia's hart gaat uit naar het meisje en ze wil graag dat ze het beter krijgt, maar weet
niet hoe ze dat voor elkaar kan krijgen. Moet ze contact opnemen met de
kinderbescherming of niet?

Kindermishandeling als thema in Oldenhaves werk
De problematiek van een mishandeld kind speelt vaker een rol in het werk van
Oldenhave. Voor de Slashreeks, een initiatief van Edward van de Vendel, schreef
ze over dit thema samen met Cynthia van Eck Voor jou 10 anderen (2008) en ook
in de Mees Kees-boeken speelt dit onderwerp op de achtergrond. De verteller in deze
serie, Tobias, een wat verlegen en teruggetrokken jongen heeft het thuis zwaar. Zijn
moeder is depressief en zorgt nauwelijks voor haar zoon en zijn vader is buiten beeld.
In deze verhalen doen Mees Kees en zijn moeder eigenlijk hetzelfde als mevrouw
Smit in Alles goed en wel: ze steunen het kind en vullen gaten in de zorg, maar
schakelen geen professionele hulp in. In de Mees Kees-boeken wordt die hulp
beschreven vanuit het gezichtspunt van een kind. Tobias is er blij mee en hij heeft
verder geen verwachtingen. Van Mees Kees weten we niet in hoeverre hij heeft
nagedacht
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over de thuissituatie van zijn leerling en ook weten we niet of hij dit met anderen
bespreekt.
Dat is anders in Alles goed en wel, hier is de vraag hoe te handelen bij een
vermoeden van kindermishandeling een belangrijk thema.

Julia, een onzeker sterke vrouw
In flashbacks wordt de lezer geïnformeerd over Julia's achtergrond en haar sterke en
zwakke kanten. Julia komt daarin naar voren als een vrouw met weinig geloof in
haar eigen kunnen. Als ze Stan verlaat, verwacht iedereen, ook haar echtgenoot, dat
ze snel terug zal keren en er niets wezenlijks zal veranderen. Maar dat is gerekend
buiten mevrouw Smit, die ook Julia's leven een andere wending zal geven.
Al snel blijkt dat Julia zich staande weet te houden in de vreemde situatie waarin
ze is beland. Ze is wel onzeker, maar overwint dat. Ze onderdrukt haar angsten en
luistert naar de mensen die in en om het huis van mevrouw Smit zijn. De oude vrouw
blijkt voor een gevarieerde groep mensen te zorgen en Julia ontmoet ze een voor
een: een eenzame oude man, een drugsdealer, een goedgebekte kapster, een misdadiger
en een uitgeprocedeerde asielzoeker. De bezoekers gaan opvallend vertrouwelijk
met Julia om: ze zien haar als de vanzelfsprekende plaatsvervanger van mevrouw
Smit.
Oldenhave beschrijft Julia's innerlijke strijd over de vraag of ze deze rol wil
aanvaarden, beeldend en geloofwaardig. Soms wil ze mevrouw Smit en de mensen
voor wie ze zorgt het liefst vergeten en voelt ze zich niet opgewassen tegen de
verwachtingen die aan haar gesteld worden. Het is Veronique die Julia het laatste
duwtje geeft om boven zichzelf uit te stijgen. Als de kinderbescherming het laat
afweten, besluit ze dat zij voor het meisje zal gaan zorgen. Dat zet een reeks
gebeurtenissen in gang waarbij Julia dingen doet die ze nooit eerder durfde, zoals
de confrontatie aangaan met Stan. Uiteindelijk kiest Julia voor een leven vol
onzekerheid en berust ze in het feit dat de toekomst zich niet laat voorspellen, maar
dat je altijd kunt genieten van de mooie momenten.
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Maatschappelijke thema's
Odenhave snijdt in haar verhaal een aantal maatschappelijke thema's aan: eenzaamheid
bij oudere mensen, de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers of hoe lastig het is
om aan medicinale weed te komen. Mevrouw Smit helpt mensen die tussen wal en
schip vallen en laat zich daarbij niet tegenhouden door barrières en regels. Ze lost
problemen op met oog voor het individu en met een praktische instelling.
Afvinklijstjes en bureaucratie spelen in haar zorg geen rol.
Ook de positie van vrouwen in onze samenleving speelt een rol in het verhaal.
Julia is emotioneel en financieel afhankelijk van Stan. Hij is een vooraanstaande
therapeut en zij gelooft in het beeld dat hij van haar heeft. Hij stimuleert haar niet
om uitdagingen te zoeken, bijvoorbeeld in haar kunstenaarschap. Stan vindt dat hij
veel van Julia houdt en dat zij zijn seksuele escapades veel te serieus neemt. Voor
haar emoties heeft hij weinig begrip. Als ze boos en verdrietig het huis verlaat, rekent
hij erop dat ze terug zal komen. Oldenhave tipt hier een maatschappelijke discussie
aan over een veelvoorkomende rolverdeling tussen mannen en vrouwen en wat de
gevolgen kunnen zijn van financiële afhankelijkheid. Als Julia zich losmaakt van
Stan en niet langer de rol op zich neemt die hij haar toebedeelt, reageert hij hard: de
relatie is afgelopen en ze krijgt geen geld.
Een ander belangrijk thema in het verhaal is de zorg voor mishandelde kinderen.
Oldenhave schetst een geloofwaardig beeld over het functioneren van de
kinderbescherming waar hulpverleners beperkte mogelijkheden hebben om
mishandelde kinderen goede zorg te geven. De vraag hoe je moet reageren als er in
je omgeving een kind mishandeld wordt, is een relevante maatschappelijke vraag.
Alles goed en wel is geschreven in een luchtige stijl waarin milde humor een
belangrijke rol speelt. Oldenhave laat het niet bij het benoemen van problemen, ze
geeft ook een uitweg als ze beschrijft hoe een aantal mensen hun krachten bundelt
en met lak aan de regels voor elkaar kan zorgen.
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‘Gered’ uit het moederland
Over Kortgeknipt van Kristien Dieltiens
Jen de Groeve
De vogel is een vogel.
Moest ik zijn vleugels knippen,
hij zou bij me blijven, niet meer ontsnappen.
Maar,
dan zou hij geen vogel meer zijn,
en ik hou zo van hem.

Het bekende gedicht ‘Txoria txori’, of ‘Ode aan de vrijheid’, van de Baskische dichter
Joxean Artze (1939-2018) dat onder meer gezongen werd door Joan Baez, is het
motto bij Kristien Dieltiens' roman Kortgeknipt. Ze vertelt daarin een verhaal over
ontworteling, vrijheid en beknotting, in Spaans Baskenland en Vlaanderen, van 1937
tot nu. Welig van stijl en verhaald met onvervalste Vlaamse hartstocht, maar de
uitwerking van de grondgedachte lijdt onder de grote bezieling om te vertellen.

Angel en Carmela, kinderen van de Spaanse Burgeroorlog, zijn aan het woord in
Kortgeknipt. Na de verwoesting van Guernica in 1937 wordt een transport naar
Vlaanderen georganiseerd om de kinderen in veiligheid te brengen. Angel is negen
jaar oud, Carmela bijna veertien. Angel was met zijn broers uit San Sebastián gevlucht
om in Guernica een veilig onderkomen te zoeken bij de familie van Carmela, vrienden
van zijn vader. Die dacht dat niemand de stad met de mythische vrijheidsboom zou
aanvallen. Carmela ziet de vluchtelingen niet graag komen: ‘Ze hoorden hier niet,
ze hadden moeten blijven in hun dorpen

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

167
en steden, hun lot aanvaarden en hun ellende voor zich houden’ (p. 116). Niet veel
later is zij zelf vluchteling en haar lot is hard.

Een tak die gesnoeid moest worden
Beide personages vertellen hun verhaal a-chronologisch. Eerst komt Angel aan het
woord. Het is 1995 en er is een reünie gepland voor de kinderen uit 1937, die
opgevangen werden door Vlaamse gezinnen. Ze zijn allemaal zeventigers en Angel
heet nu André. Op het menu staan kroketten met vol-au-vent, Vlaamser kan het niet.
André heeft zich stevig genesteld in het gerieflijke leven dat zijn gastgezin hem bood
en heeft nooit meer naar Spanje of zijn familie getaald. Hij is zijn pleegvader
opgevolgd in de kapperszaak, die hij nu samen met Paul, zijn levenspartner, uitbaat.
André is een populaire figuur in de gemeenschap - ‘kapper André, voor al uw feesten,
met de mode mee’ (p. 15) - maar zijn verleden vreet als een kankergezwel aan hem
en zorgt voor donkere gedachten. Hij ziet op tegen deze reünie, tegen het oprakelen
van wat voorbij is.
Het verleden, hoe zeer hij het ook tracht te negeren, blijft hem parten spelen. In
het volgende hoofdstuk schrijven we 1947, het jaar waarin hij zijn moeder terugziet.
Hij gaat trouwen en zijn pleegouders hebben haar uitgenodigd voor het feest: ‘Het
was als een stomp in mijn maag. De herkenning, terug naar af, naar adem snakken,
niet kunnen slikken (p. 35). De herinnering aan zijn moeder is volledig gekleurd door
de pijn die hij voelde toen ze hem en zijn broers naar Vlaanderen liet vertrekken met
het kindertransport. Zij liet hem in de steek, zo voelde het. Zelf laat hij zijn
tweelingbroer tijdens de reis en later in Vlaanderen aan zijn lot over. Daardoor is hij
volledig van zijn familie afgesneden en dat vindt hij prima. Zijn Vlaamse pleegouders
noemt hij vanaf het begin pa en ma, en zij helpen hem zijn afkomst te vergeten door
elk contact met Spanje in de weg te staan. Nu, tien jaar later, valt er bar weinig te
zeggen tussen moeder en zoon: ‘We waren elkaars taal niet machtig en dat maakte
ons gehandicapt’ (p. 42). Dat, en het feit dat André uit alle macht zijn hart tracht te
sluiten voor haar. Na een week vertrekt ze weer, ze zien elkaar niet meer terug.
Die herinnering voert André in het volgende hoofdstuk terug naar 1937 in San
Sebastián. Die onwennigheid ten opzichte van zijn familie is er immers
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altijd al geweest. Hij was een buitenbeentje en heeft zich geregeld afgevraagd of hij
soms met een ander kind verwisseld is bij zijn geboorte. Bij zijn grootmoeder, Mona,
vond hij wel rust, bij haar wist hij dat hij deel uitmaakte van de familie: ‘Een of
andere uitstulping die er niet echt bij hoorde, zoals een tak die gesnoeid moest worden
omdat hij de boom ontsierde’ (p. 75). Grootmoeder Mona, wier been geamputeerd
is, maakte geen drama van wat snijwerk: ‘Niets wat geamputeerd wordt, is ooit echt
dood, soms moet je knippen om te laten groeien’ (p. 49).

Geamputeerde levens
Snijden, snoeien, amputeren... Van titel tot epiloog wordt er voortdurend en op allerlei
manieren geknipt in het leven van de personages die zich staande trachten te houden
in een vreemd land. Maar of dat snoeien een mogelijkheid schept om opnieuw te
groeien? Het gaat een beetje zoals bij de bonsais die André teelt: laten groeien en
klein houden tegelijk. Zo ambivalent verloopt ook Andrés leven, hij gedijt enkel aan
de oppervlakte. Zijn wortels is hij kwijt en zijn aard moet hij verbergen, want in de
jaren zestig kwam je als homo niet uit de kast. Hij zoekt heil in het variété en de
travestie: ‘Achter pauwen en veren is het warm en veilig’ (p. 351).
André vertelt zijn verhaal als ik-persoon, Carmela grotendeels in de je-vorm. Vóór
de verwoesting op Guernica was ze ‘ik’, toen ze na het bombardement uit de
schuilkelder kwam, was de wereld weg. Zo had ze niets of niemand meer. Ze is alleen
nog bezig met overleven en bekijkt zichzelf als het ware van buitenaf. ‘Ik’ wordt
‘je’. En het verlies loopt op. Ook de kleine jongen die zich aan haar vastklampt tijdens
het transport en voor wie ze wil zorgen raakt ze kwijt. In Vlaanderen wordt haar
eigen kind, het gevolg van een verkrachting, haar afgenomen. Haar Vlaamse
pleegmoeder vindt de schande van haar zwangerschap te groot om te dragen en stuurt
Carmela naar een weeshuis. Hunkerend naar wat ze is kwijtgeraakt, leeft ze haar
geamputeerde leven.
Het knippen gaat maar door. In de laatste dagen van de oorlog krijgt Carmela nog
eens een veeg uit de pan. Als represaille voor vermeende collaboratie wordt haar
haar afgeknipt. Andrés vader hanteert de schaar, hoewel hij zijn vreugde over de
‘Nieuwe Orde’ nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. André kijkt toe.
Toekijken en de weg van de minste weerstand kiezen,
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is overigens wat hij altijd al deed. Hij volgde zijn pleegvader in diens blinde sympathie
voor het Nationaal Socialisme en dat hij daarmee het regime aanhing dat hem uit
zijn thuisland verdreef, leek hem niet te deren. Zijn wortels waren toch al niet al te
sterk. De Baskische cultuur, de mythische vrijheidsgedachte, het socialisme... Zijn
vader liet er het leven voor, Angel/André was de enige in de familie die niet wist
waarin hij geloofde.
Carmela en André ontmoeten elkaar in de loop van het verhaal een aantal keer,
maar pas op het einde laat Dieltiens hen echt bij elkaar komen. Ze treffen elkaar op
de reünie. Daar ziet Carmela ook voor het eerst haar zoon, hij is de levensgezel van
André. Het boek sluit af met een epiloog waarin we André in 2016 in een
verzorgingstehuis terugvinden. Hij is dementerend, maar nog steeds laat het verleden
hem niet los. In een waanbeeld maakt hij zich klaar voor een optreden in travestie.
Iedereen die een rol in zijn leven heeft gespeeld, zal komen kijken naar de
glamoureuze ‘Angela’ en vol bewondering zien wie hij echt is. Hij zal ze vertellen
hoe ze hem hebben ‘geknipt en gesnoeid, verpot en verplaatst, gevoed en gelaafd,
klein gehouden en groot geschopt’ (p. 352). Het wereldnieuws wordt intussen beheerst
door de talloze lichamen van bootvluchtelingen die op de Italiaanse kusten aanspoelen.

De verteller en het thema
Kristien Dieltiens heeft de cirkel keurig rond gemaakt. De epiloog knoopt expliciet
weer aan bij de proloog, waar de mythische Baskische oermoeder Mari en de
ononderbroken cirkel van het leven geïntroduceerd werden. De geschiedenis herhaalt
zich en de vlucht van de Baskische kinderen wordt gelinkt aan de actuele
vluchtelingenproblematiek. Het is meer dan duidelijk. De schrijfster stuurt haar
verhaal doelgericht en biedt regelmatig handvatten aan die de lectuur begeleiden.
Onnodig en zelfs hinderlijk, Dieltiens had gerust wat meer aan haar lezers mogen
overlaten.
Daar staat tegenover dat de uitwerking op een dieper betekenisniveau richting en
doel mist. De vrijheid van een volk en de tragiek van mensen op de vlucht dringen
zich vanaf het begin als thema's op, maar als het vertelde zich toespitst op de
individuele levens van Carmela en André verzandt de thematiek in een wijdvertakt
en gedetailleerd verteld verhaal. De coherentie raakt zoek in de veelheid van kwesties
die Dieltiens aansnijdt om een tijdsbeeld te
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scheppen van het Vlaanderen van rond de Tweede Wereldoorlog. Zo overvloedig
als de anekdotische vertelling is, zo zuinig wordt ingegaan op de grondgedachte van
vrijheid en hoe slachtoffers van een rechts, dictatoriaal regime zich in de Vlaamse
context van de jaren veertig bewegen. De sympathie van de Vlaamse Beweging voor
de Baskische vrijheidsgedachte en de collaboratie met het Nationaal Socialisme om
de eigen onafhankelijkheidswens trachten te realiseren, worden op geen enkele manier
geproblematiseerd. De kwestie van onafhankelijkheid blijft aan de orde met een
verwijzing naar Catalonië hier en daar, echter zonder enige uitdieping. Individuele
vrijheid, de vrijheid van een volk en het politieke streven naar zelfbestuur liggen hier
zonder onderscheid allemaal op een hoopje. Knippen om te kortwieken, knippen om
te groeien, knippen voor de nering en knippen uit zelfbehoud... Het motief uit de titel
verliest door de losse hantering aan gewicht en is ten slotte niet meer dan een gimmick.
De thematiek die Dieltiens in deze roman aankaart, vraagt om een grotere dimensie.
Het levendig vertellen van verhalen gaat Dieltiens wel goed af, ze doet dat in een
Vlaams-getinte, trefzekere stijl met veel couleur locale: ‘De dood was een mistig
heerschap. Hij liep onzichtbaar in de schaduw van hun voetstappen [...] en tastte aan
alles wat goed en mooi was [...]’ (p. 122). Vaak schrijft Dieltiens echter op het
weelderige af, of laat ze een overdaad aan symbolen op de lezers los, zoals in de
passage waarin het nakende onheil van Carmela's zwangerschap wordt aangekondigd.
‘[E]en brullende storm,’ ‘een brullend monster,’ ‘een nachtvlinder’ op haar schouder,
‘het koor van dode porseleinen poppen,’ een pop met ‘gebarsten hoofd’ (p. 236) dat allemaal in een paragraafje van nog geen twintig regels. Geregeld ontspoort de
stijl helemaal: ‘Het werd me niet gemakkelijk gemaakt. [...] de gasten bedienen op
hun wenken en ondertussen op één been balanceren op het slappe koord van begeerd
te worden’ (p. 232).
Dieltiens is het sterkst wanneer ze ingehouden schrijft. Veelal is dat in de passages
over André, bijvoorbeeld over zijn goed georganiseerde leven dat zijn pleegouders
zo waakzaam beschermen: ‘Zo plooibaar is veiligheid. Zwijgen is de sleutel’ (p.
299). Ze toont soms op een indrukwekkende manier hoe ze met weinig woorden een
grote intensiteit kan bereiken. In het korte hoofdstukje waar André zijn moeder na
tien jaar weerziet, laat de schrijfster de diepe pijn van de moeder zien, die het gemis
van haar kinderen veroorzaakt
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heeft. Terwijl André zich verliest in beladen herinneringen, waant de zwijgende
vrouw zich in een flits opnieuw een zogende moeder en biedt ze haar volwassen
zoon de borst aan. Het zijn passages als deze die ik onthoud. Om voldoening te
hebben van de lectuur zijn het er echter te weinig.
Kortgeknipt. Kristien Dieltiens. Uitgeverij Vrijdag, 2017.
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Dierenactivisme in prentenboekformaat?
Een kritische analyse van de voorstelling van dieren in de Gouden
Boekjes
Sara Van Meerbergen
Het gebruik van dierenpersonages is een vaak voorkomend gegeven in prentenboeken.
Ook binnen het onderzoek naar (jeugd)literatuur is het fenomeen van zogenaamde
‘antropomorfe’ voorstellingen van dieren, of dieren die met menselijke eigenschappen
worden voorgesteld, rijkelijk bestudeerd. Typische kenmerken van antropomorfe
dieren zijn dat ze rechtop lopen, kleren dragen en menselijke taal spreken. Een
bijzondere en vaak beschreven eigenschap van zulke dierenpersonages is dat ze de
mogelijkheid bieden om bepaalde sociale factoren zoals ‘gender’, maatschappelijke
klasse of etniciteit te omzeilen. Antropomorfisme is meteen ook één van de centrale
thema's in het proefschrift van Kelly Hübben die gaat over de voorstelling van dieren,
antropomorfe dierenpersonages en de relaties tussen diersoorten (inclusief de mens)
in de Gouden Boekjes.

In eerder jeugdliterair onderzoek werden voornamelijk dierenpersonages in
zogenaamde ‘kwalitatieve’ prentenboeken bestudeerd en juist daarom kiest Hübben
ervoor om een eerder commercieel product als de Gouden Boekjes te onderzoeken.
Deze bewuste materiaalkeuze maakt dat de studie van Hübben, naar mijn mening,
een belangrijke bijdrage vormt binnen het huidige prentenboekenonderzoek. Hier
sluit Hübben onder andere aan bij de studie van Joke Linders uit 2010 over de Gouden
Boekjes en hun receptie in Nederland. Net zoals Linders besteedt Hübben ruime
aandacht aan de sociale, culturele, esthetische, maar ook economische aspecten rond
het ontstaan en de uitgeefgeschiedenis van de Gouden
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Boekjes. Dit resulteert in een boeiende beschrijving van hoe het commerciële karakter
van de uitgave van de boekjes een belangrijke en bepalende stempel drukte op de
esthetische en materiële vormgeving ervan. Door het uiterst commerciële karakter
van de boekjes werd hun enorme en wereldwijde culturele impact lang genegeerd
en onderschat en dat niet alleen door uitgevers, critici en pedagogen, maar ook door
onderzoekers. Uit de beschrijving van Hübben wordt daarentegen duidelijk dat de
Gouden Boekjes een belangrijke plaats boden voor auteurs en illustratoren die het
Europese continent moesten ontvluchten in de oorlogsjaren van de twintigste eeuw.
Door hun ruime verspreiding hadden de boekjes ook een belangrijke invloed op de
Amerikaanse prentenboekenmarkt en de ontwikkeling hiervan.
Vandaag zijn veel van de boekjes nog steeds in druk en de vroege uitgaven worden
gretig verzameld als ‘collectors’ items' met een hoog nostalgiegehalte. Doordat de
boekjes een zo breed mogelijk publiek wilden bereiken, werd bewust gewerkt aan
een aantrekkelijk visueel concept alsook aan een duidelijke profilering naar de
huiselijke ideologie van de steeds koopkrachtiger wordende middenklasse in het
begin en midden van de twintigste eeuw. Typische taferelen spelen in alledaagse
milieus van de kernfamilie, met daarbij aandacht voor een duidelijke morele
boodschap voor de kindlezers. Niet zelden werden dieren in de rol van huisdieren
gebruikt als attributen om een burgerlijk gestuurd opvoedkundig ethos van empathie
en verantwoordelijkheidszin uit te drukken.
Hübben situeert haar onderzoek binnen de traditie van het interdisciplinaire
onderzoeksveld van de Human Animal Studies (HAS) waar de focus ligt op het
bestuderen van dieren binnen de jeugdliteratuur. Een belangrijke rol die binnen HAS
traditioneel gezien toegeschreven werd aan dierenpersonages is hun didactische
functie, meer specifiek hoe dierenpersonages gebruikt worden in onder andere
prentenboeken om kinderen bepaalde normen en waarden bij te brengen (zoals het
ontwikkelen van empathie of verantwoordelijkheidsgevoel door te zorgen voor een
huisdier). In recentere jaren zijn er binnen HAS ook studies die bewuster de
mens-gecentreerde focus achterwege willen laten om zo een eerder dier-gecentreerd
uitgangspunt te kunnen aannemen. Het is binnen deze laatste traditie dat Hübben
haar eigen onderzoek positioneert. Een centrale doelstelling in Hübbens onderzoek
is om de mechanismen achter de constructie van (verschillende) diersoorten in
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commerciële prentenboeken te analyseren om zo een inzicht te krijgen in welke
ideologische voorstelling van dieren er wordt meegegeven aan de jonge lezers. Hierbij
bestudeert Hübben ook de hiërarchische constructie van het dier als ondergeschikt
wezen tegenover de mens. Deze hiërarchische relaties tussen verschillende diersoorten
en mens worden extra interessant in jeugdliteratuur omdat er hier in de eerste plaats
ook steevast sprake is van een onderling menselijk hiërarchisch spanningsveld tussen
volwassenen en kinderen. Hübben weet daarentegen op uiterst interessante en
overtuigende wijze aan te tonen dat dieren op hun beurt dan weer helemaal onderaan
de hiërarchie belanden, en dat er ook tussen dieren onderling heel duidelijk
hiërarchische relaties geconstrueerd en daarmee ook ideologisch bevestigd worden
in jeugdliteratuur. Gekoppeld hieraan wordt de vraag gesteld op welke manier deze
voorstellingen van dieren in prentenboeken een impact kunnen hebben op
voorstellingen en verwachtingen die jonge lezers creëren rond echte dieren in de
werkelijkheid. En op welke manier doen we dieren onrecht aan door hen louter als
objecten of attributen voor te stellen in jeugdliteratuur?

Kinderen, dieren en gender
De hiërarchische relaties tussen mens (volwassenen en/of kinderen) en andere
diersoorten worden nader onderzocht in het eerste hoofdstuk van het proefschrift.
Dat gaat over hond- en katachtigen (‘canines and felines’) die als dierenpersonages
figureren in het huishouden van de middenklasse. In de eerste casestudie worden
hondenpersonages bestudeerd en vergeleken uit drie Gouden Boekjes die gepubliceerd
werden rond de jaren 1940 en 1950. De analyse van de boekjes gebeurt door een
‘close reading’ van hoe woord en beeld, alsook het samenspel tussen beiden, gestalte
geven aan de dieren. Interessante paralellen worden gemaakt met andere populaire
en commerciële ‘hondenverhalen’ uit Disneyproducties of andere prentenboeken. In
de analyses komt duidelijk naar voren hoe verschillende hondenrassen bijvoorbeeld
anders gewaardeerd lijken te worden wanneer ras als een markeerder voor verschil
en identiteit gebruikt wordt. Op deze manier kunnen prentenboeken relevante vragen
actualiseren rond identiteit en diversiteit. Wanneer diversiteit op hiërarchische wijze
gewaardeerd wordt, kan dit ook problematische gevolgen met zich meedragen.
Tegelijkertijd herinnert Hübben de
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lezers ook aan de uiterst mens-gecentreerde focus in deze voorstellingen van diversiteit
aangezien het natuurlijk voor ons mensen nog steeds onmogelijk is om te achterhalen
of echte dieren ook diversiteit in ras ervaren en waarderen.
Daar waar dieren in sommige gevallen duidelijk als ondergeschikt aan de mens
worden voorgesteld in de Gouden Boekjes, worden kind en dier ook vaak op relatief
gelijke voet voorgesteld in andere boekjes. Zo delen dier en kind in sommige verhalen
juist hetzelfde lot, namelijk dat ze een bepaalde ‘ongetemdheid’ of ‘onwetendheid’
blijken te bezitten die door het verhaal heen getransformeerd dient te worden tot
meer wenselijke (of menselijke?) en volwassen eigenschappen. Kind en dier worden
in deze gevallen beiden duidelijk gedomineerd door een hogere macht en er wordt
een bepaalde gehoorzaamheid en een wil tot veranderen van hen verwacht (‘discourse
of dominance and obedience’).
Ook op visueel vlak delen dier en kind vaak gelijkaardige eigenschappen in de
prentenboeken. Zo worden de dierenpersonages in de Gouden Boekjes vaak afgebeeld
met typische, zogenaamde ‘juveniele’ of kind-gelijkende eigenschappen,
oorspronkelijk beschreven door Konrad Lorenz die als etholoog bepaalde fysieke
eigenschappen van dieren in relatie tot hun gedrag bestudeerde. De juveniele
kenmerken zien we onder andere in dier- en kindpersonages die voorgesteld worden
met buitenproportioneel grote hoofden, grote ogen en grote voorhoofden en/of ronde
wangen. Al deze kenmerken zouden wij mensen volgens Lorenz en zijn navolgers
onbewust aan de eigenschappen van een baby of een jong kind koppelen. Dit soort
van visuele, juveniele kenmerken kan daardoor strategisch gebruikt worden om een
hoger gehalte aan schattigheid (‘cuteness’) te creëren en om een zekere graad van
affect en empathie op te roepen bij de lezers.
De bespreking over deze juveniele eigenschappen en hoe de Gouden Boekjes daar
gretig gebruik van maken, roept veel boeiende vragen. Daarom is het ook spijtig dat
dit aspect slechts kort vernoemd wordt en daarna meer gelaten wordt voor wat het
is. Hier had Hübben parallellen met ander onderzoek over juveniele voorstellingen
binnen (populaire en commerciële) kinderen jeugdcultuur (bijvoorbeeld manga,
animatiefilms of computerspelletjes) kunnen aanhalen. Terwijl Hübben in het
inleidende deel van haar proefschrift uitdrukkelijk schrijft dat zowel woord als beeld
in de analyses aan bod zullen
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komen, had het proefschrift in zijn geheel wel aan kracht gewonnen door meer
consequente en duidelijk omkaderde analyses van het woord- en beeldmateriaal.
Daar waar de analyses nu eerder op een intuïtieve ‘close reading’ rusten, had Hübben
bijvoorbeeld met voordeel gebruik kunnen maken van methodes uit andere
onderzoekstradities zoals ‘critical multimodal discourse analysis’ waarmee de analyse
van woord en beeld concreet gekoppeld kan worden aan ideologische voorstellingen
met betrekking tot de socio-culturele context.
Een ander belangrijk thema dat al in het eerste hoofdstuk behandeld wordt, is
gender. Daar waar hondenpersonages vaak mannelijk zijn en mannelijke baasjes
hebben, lijken de vrouwelijke tegenhangers zich in de vorm van katten en katachtigen
te manifesteren. Verhalen over katten en katachtigen onderzoekt Hübben nader in
haar tweede casestudie. Opmerkelijk is dat de relatie tussen kind en hond enerzijds,
of tussen kind en kat anderzijds, er vaak anders uit blijkt te zien. Daar waar een hond
verwacht wordt trouw en gehoorzaam te (leren) zijn aan zijn baasje, lijken heel andere
verwachtingspatronen te gelden voor katten die vaak een vrijer en onafhankelijker
leven mogen leiden. Daar waar het kind (of de mens) de hond kan domineren, nodigt
de kat ons eerder uit om de wereld vanuit haar perspectief te bekijken. De kat wordt
dus eerder als onafhankelijk en ‘ontembaar’ voorgesteld en het bezitten van en leren
omgaan met een kat draait voor het kindpersonage eerder rond het opbouwen van
een relatie van vertrouwen en respect voor de kat en haar leefwereld. Daar waar
jongens en hun hond vaak in actieve handelingen met elkaar omgaan, lijken meisjes
eerder een emotionele relatie bepaald door zorg en moederlijkheid op te bouwen met
hun kat. Het beeld van de ‘schattige katjes’ wordt in deze context dan ook duidelijk
gekoppeld aan bepaalde burgerlijke verwachtingspatronen voor meisjes.

Domesticatie en het temmen van wilde dieren
Het tweede hoofdstuk behandelt het discours van domesticatie en het temmen van
wilde eigenschappen. Het hoofdstuk wordt ingeleid door een ethisch-filosofische
bespreking van eerder onderzoek over hoe de oorspronkelijk wilde dieren tijdens de
evolutie werden ‘getemd’ door de mens en zo huisdieren werden. Ter discussie wordt
gesteld of dit proces van domesticatie
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als deel van een natuurlijk overlevingsproces gezien moet worden of niet. Sommige
onderzoekers menen immers dat een toenadering tot de mens voor sommige
diersoorten een natuurlijke ontwikkeling in hun biologische overlevingsproces zou
kunnen zijn. Hier wordt opnieuw duidelijk dat een belangrijk onderliggend doel van
dit proefschrift is om ethisch gerelateerde vragen rond dieren en hun welzijn ter
discussie te brengen en dit te koppelen aan hoe dieren worden voorgesteld in
prentenboeken. Het is immers interessant om te zien hoe huisdieren in veel grotere
mate met antropomorfe eigenschappen worden voorgesteld in de Gouden Boekjes
dan andere dieren die eerder voor consumptie of andere doeleinden gebruikt worden,
zoals varkens. Bij deze dieren zijn op visueel vlak ook minder vaak de zogenaamde
juveniele eigenschappen (zie eerder) te bespeuren die empathie dienen op te wekken.
Gerelateerd aan deze inleidende discussie is de daaropvolgende, derde casestudie
over paarden en kind-ruiters. Paarden genieten een specifieke status aangezien ze
niet echt huisdieren zijn, maar wel getemd worden en als dier in de nabijheid van de
mens gehouden worden. In de Gouden Boekjes worden paarden eerder natuurgetrouw
dan met juveniele eigenschappen voorgesteld. Het is dan eerder door de relatie tot
hun ruiters en het onderlinge (fysieke) contact tussen beide partijen dat er bepaalde
emotionele banden opgebouwd worden wanneer de ruiter zijn of haar paard ‘leert
aan te voelen’. Toch is de afbeelding van paarden in zeer hoge mate ideologisch
gestuurd, meent Hübben, aangezien paarden en hun fysieke eigenschappen vaak een
symbolisch attribuut voor hun ruiters vormen en daardoor sociale en culturele
betekenissen met zich meedragen. Dit kan gaan over sociale klasse, maar ook over
gender.
Een interessante passage wijdt Hübben ook aan de gewelddadige taferelen die
vaak gepaard gaan bij het temmen van paarden in paardenverhalen en die eerder
genormaliseerd lijken te worden door blijkbaar onberoerde toeschouwers. Het wilde
paard wordt vaak geassocieerd met vrijheid en ongeremdheid en wanneer wilde
paarden getemd worden, is er dan ook eerder sprake van ‘domineren’ in plaats van
domesticeren. Zoals ook eerder in het proefschrift wordt deze casestudie afgesloten
met enkele open vragen die als functie hebben om de beschreven voorstellingen over
dieren uit te dagen en zelfs openlijk ter discussie te stellen, zoals de vraag of het
temmen of bijsturen van
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dieren in functie van de behoeften van de mens al dan niet verdedigbaar is. Met deze
steeds terugkerende open vragen nodigt Hübben de lezer uit om zich kritisch op te
stellen tegenover de manier waarop dieren voorgesteld werden in de Gouden Boekjes,
maar ook duidelijk in bredere zin binnen de tradities van onze Westerse samenleving.
Hoewel het om open vragen gaat, komt hier een kritische ondertoon naar voren
waarbij je als lezer duidelijk kan ervaren dat Hübben het hier opneemt voor de rechten
van het dier. Hoewel dit misschien niet altijd zo objectief overkomt, is het daarentegen
wel een doeltreffende manier om bestaande ideologische voorstellingen over dieren
aan te kaarten en mogelijk te doorbreken.
Het kritische perspectief over de domesticatie en het temmen van wilde dieren
wordt verder gedreven in de vierde casestudie waar Hübben dierenvoorstellingen
bespreekt binnen circus, entertainment en propaganda. Het gaat hier om dieren in
gevangenschap die gebruikt worden om bepaalde waarden van de beschaving te
promoten. Er worden vier Gouden Boekjes besproken waar dieren in figureren die
ook echt geleefd hebben en bekend waren in de entertainmentindustrie, bijvoorbeeld
de chimpansee Fred Muggs (bekend van een televisieserie) en het berenjong dat
Smokey Bear werd genoemd naar een bekende mascotte in een campagne voor
bosbrandenpreventie. De centrale vraag in deze gevallen is van uiterst morele aard,
namelijk in hoeverre wij mensen andere primaten (aapachtigen) een menselijke
levensstijl mogen opdringen die afwijkt van hun natuurlijke levensstijl. Een
bijkomende vraag is of het überhaupt moreel te verdedigen valt om dieren enkel en
alleen voor entertainment-doeleinden in gevangenschap te houden. Dit wordt op
interessante wijze aangekaart in het Gouden Boekje Topsy Turvy Circus (1953) waar
de dieren uit het circus de rollen omdraaien en de mensen gevangennemen waarna
deze ook tot kunstjes worden gedwongen. Opmerkelijk genoeg besluiten de dieren
om de mensen aan het eind van het verhaal vrij te laten op voorwaarde dat ze de
circusdieren beter zullen behandelen in de toekomst. Hier wordt met andere woorden
een zeer verrassend antropocentrische boodschap gebracht aangezien de dieren
vrijwillig teruggaan naar hun staat van gevangenschap op voorwaarde dat ze goed
zullen worden behandeld.
Het laatste hoofdstuk behandelt het doden, jagen en eten van antropomorfe dieren.
Eerder zagen we dat huisdieren vaak op antropomorfe wijze
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worden voorgesteld. Het zijn dan ook niet deze dieren die opgegeten of geconsumeerd
worden. Welke dieren er geconsumeerd worden, is in hoge mate cultureel bepaald
en opvallend genoeg zijn het vaak de antropomorf voorgestelde dieren die stropen.
Dit thema wordt nader onderzocht in een casestudie over een Gouden Boekje waarin
het hoofdpersonage een antropomorfe beer is die jaagt om in eten en kleren voor zijn
gezin te voorzien. De jacht wordt als een avontuur voorgesteld waardoor sympathie
voor het hoofdpersonage wordt opgewekt en zijn jaaggedrag legitiem wordt. Hübben
maakt hier ook de interessante observatie dat jaaggedrag met mannelijkheid en
‘natuurlijkheid’ lijkt verbonden te worden. Er figureren ook niet-antropomorfe elanden
en zeehonden in het verhaal en zij worden gestroopt om hun vlees en pels. Dat dit
boekje vandaag de dag niet meer in druk verschijnt, kan duiden op vernieuwde
attitudes in de samenleving rond het jagen en stropen van dieren zoals elanden en
zeehonden.

Conclusie
Er is sprake van een boeiend en veelzijdig proefschrift waarvan de hoofdstukken
ook als aparte delen te lezen zijn wat zowel voordelig als nadelig kan worden opgevat.
De structuur en opbouw van de analyses in de casestudies zijn aanvankelijk niet altijd
even duidelijk doordat de analyses vaak onderbroken en aangevuld worden door
parallelle informatie en bijkomende analyses. Tegelijkertijd maken deze extra
excursies het geheel rijk en boeiend om te lezen. Als lezer moet je misschien even
wennen aan de soms wat meer associatieve opbouw, maar dit resulteert wel in
veelzijdige en genuanceerde casestudies die rijk zijn aan interessante informatie en
die vaak een extra perspectief geven aan de geanalyseerde teksten. Mogelijk komen
sommige van de geanalyseerde boekjes hierdoor wel een beetje op de achtergrond
te staan. In het algemeen waren de analyses ook meer tot hun recht gekomen indien
er wat meer beeldmateriaal bij de visuele analyses was toegevoegd. Zoals eerder
vermeld had een meer uitgelijnde methode voor de analyse van woord en beeld een
betere structuur kunnen bieden aan de boeiende aspecten die Hübben naar voren
haalt in haar casestudies. Door het gebruik van steeds terugkerende open vragen rond
hoe dieren worden voorgesteld in relatie tot de mens en tot elkaar geeft Hübben ook
een duidelijk kritisch perspectief mee
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aan de lezer. Dit laatste is naar mijn mening meteen één van de mogelijk betwistbare
punten van dit proefschrift. Enerzijds kan het opgevat worden alsof de auteur zich
in haar onderzoek laat sturen door (persoonlijke?) ideologische doeleinden. Anderzijds
kan deze kritische ondertoon ook juist gezien worden als één van de grootste
verdiensten van Hübbens proefschrift, namelijk dat het de lezer op doeltreffende
manier weet te confronteren met bestaande ideologische voorstellingen rond mens
en dier in prentenboeken, maar ook binnen de bredere context van onze Westerse
maatschappij en tradities. Op deze manier nodigt Hübbens onderzoek de lezer op
doeltreffende wijze uit om deze tradities op een meer kritische wijze te benaderen.
A Genre of Animal Hanky Panky? Animal representations, anthropomorphism and
interspecies relations in The Little Golden Books. Kelly Hübben. Proefschrift
Universiteit Stockholm, 2017
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De scheppingsmogelijkheid van een ‘schrijvende vrouw’
Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965)
Monica Soeting
Op 16 augustus 1938 schreef Eida Tan-Schepers, de echtgenote van een ingenieur
in Nederlands Oost-Indië, haar familie in Nederland over een lezing die Diet Kramer
kort daarvoor in Bandoeng had gehouden. Tan had de lezing prachtig gevonden, liet
ze weten, ‘niet alleen wat betreft inhoud maar ook wat betreft haar taal en
woordenkeus - zodat we weer konden constateren hoe mooi het Nederlands is wanneer
het goed wordt gebruikt.’ Hoewel ze ietwat in de war leek te zijn over wie Kramer
precies was - ‘volgens Anneke is ze de zus van Rie Kramer’ - besloot ze de schrijfster
uit te nodigen voor een lezing voor de vereniging ‘Vrouwenbelangen’. Daarvoor was
aanvankelijk de journaliste en wereldreizigster Mary Pos uitgenodigd, maar die had
een honorarium gevraagd, wat in de ogen van Tan-Schepers en andere dames al te
onbescheiden was. Kramer zegde toe en sprak in november van datzelfde jaar geheel
gratis. Het enige probleem was dat Kramer dezelfde lezing gaf als eerder in augustus
- ‘het toppunt’, vond Tan.

Deze anekdote is te vinden in Onrustig is ons hart, Janneke van der Veers biografie
van Diet Kramer (1907-1956), die ze op 6 april van dit jaar als proefschrift verdedigde.
De anekdote maakt veel duidelijk over de positie van Kramer als schrijfster van
populaire kinder- en jeugdboeken. Tans opmerking over het honorarium - of beter,
het uitblijven van een honorarium - kan erop duiden dat dames als Tan vonden dat
vrouwelijke auteurs geen recht hadden op een vergoeding. Waarschijnlijk gingen ze
er, net als andere tijdgenoten, ervan uit dat die vrouwen slechts voor hun plezier
schreven en van het inkomen van hun echtgenoten leefden, zoals Van der Veer in
haar omvattende
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biografie laat zien. Tans uitspraak zegt daarmee ook iets over het milieu waarmee
zij en haar verenigingsgenoten zich associeerden: de gegoede middenklasse, die zich
in de eerste helft van de twintigste eeuw naar het ideaal van de vrouw als verzorgende
moeder en echtgenote richtte, en werkende moeders als een oxymoron beschouwde.
Hoewel veel schrijfsters - zoals Cissy van Marxveldt en Emmy BelinfanteBelinfante - zich in deze tijd in het openbaar aan dit middenklasse-ideaal aanpasten,
leek Kramer dat volgens Van der Veer aanvankelijk niet te doen. Toch was ze als
dochter van middenstanders uit een lagere middenklasse (haar vader was als arbeider
begonnen, maar had zich tot drogist in Amsterdam opgewerkt) sociaal ambitieus.
Dit laatste blijkt uit de vele verwijzingen naar klassieke literatuur in haar werk die
ze, net als veel van haar vrouwelijke collega's, met verwijzingen naar een ‘lagere’
cultuur vermengde. Dit maakte Kramer, stelt Van der Veer in haar zorgvuldig
opgestelde en uitvoerige inleiding, tot een typische middelmaat auteur, of, zoals de
literatuurwetenschapster Erica van Boven het noemt, tot een middlebrow schrijfster.
Het predicaat ‘middelmaat’, stelt Van der Veer, werd rond 1930 door literatuurcritici
als E. du Perron, Menno ter Braak, Jan Greshoff en Albert Helman veelvuldig gebruikt
in hun kritiek op de nieuwe categorie populaire romans die zij plaatsten tussen de
‘hoge’, op de intellectuele elite gerichte literatuur en de als ‘laag’ geclassificeerde
ontspanningslectuur die door de massa gelezen (p. xx).
Waar de critici de lage cultuuruitingen als onproblematisch beschouwden, lag dat
anders met de middelmaat, schrijft Van der Veer: ‘Zagen ze [de lage
ontspanningslectuur] als onschuldig amusement, de middelmaat kreeg van hen niet
dat predicaat. Integendeel. De tot middelmaat gerekende romans werden door hen
“gevaarlijk” en “vals” genoemd, terwijl ook de term “schijnkunst” regelmatig viel’
(p. 14). Het probleem was volgens Du Perron c.s. dat de middelmaat-auteurs waarmee meestal schrijfsters werden bedoeld - gebruik maakten van traditionele
literaire stijlmiddelen en verwijzingen naar klassieke literatuur, maar die in een
populair jasje staken en, zo voegt Van der Veer in navolging van Van Boven daaraan
toe, tot een vermeende verloedering van Echte Literatuur zorgden. Bovendien
verkochten de middelmaat-schrijvers meer boeken dan de highbrow auteurs, waardoor
de laatsten bang waren dat ze uit de markt werden geprezen.
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Inhaalslag
Hoewel Kramer volgens Van der Veer dus aanvankelijk geen moeite leek te hebben
met dergelijke vooroordelen (wat Van der Veer onder andere baseert op het gegeven
dat Kramer geen pseudoniem gebruikte), maakte de schrijfster wel een duidelijk
onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs, precies zoals ook de
highbrow-schrijvers deden. Dat viel ook bij haar in het nadeel van vrouwen. Zo
schreef ze in 1932 aan Anne de Vries:
Wie weet bent U me met een paar jaar al hoog en breed voorbij geschoven,
want U weet ... de scheppingsmogelijkheid en kring is voor een
‘schrijvende juffrouw’ enger en geslotener dan voor een heer der schepping.
Wij schieten sneller af, maar zijn ook vlugger aan de rand van onze
prestaties. Zoo is het altijd geweest en zoo zal 't wel blijven ook. (pp.
16-17)
Bovendien legde Kramer grote nadruk op de moralistische boodschap van haar werk;
die oversteeg volgens haar het literaire aspect van haar romans. Dit kunnen we volgens
Van der Veer als een vlucht naar voren interpreteren: uit angst om als een soort
literaire onderkruipsels bekritiseerd te worden, benadrukten veel schrijfsters dat ze
beslist geen literair werk produceerden, maar hun lezers slechts wilden onderhouden
of opvoeden. Van der Veer laat in dit verband ook mooi zien hoe Kramer in de loop
van de tijd steeds vaker in het openbaar vertelde dat ze, zogenaamd uit bescheidenheid,
geen recensies van haar werk las, omdat ze wel wist dat ze geen Literatuur
produceerde.
Dit alles hoorde echter tot de minste problemen waarmee Kramer - en daarmee
ook haar biografe - te maken had. De titel van Van der Veers omvangrijke biografie
verwijst niet alleen naar een boek van Kramer uit 1939, maar geeft ook weer met
wie Van der Veer te maken kreeg toen ze aan haar onderzoek naar leven en werk
van Kramer begon: een ambitieuze schrijfster die veelvuldig twijfelde aan haar werk
en haar geloof, voortdurend met ziekte en overspanning kampte en de Tweede
Wereldoorlog samen met haar twee jonge kinderen in een Jappenkamp doorbracht.
Verschillende andere factoren maakten, zoals Van der Veer opmerkt, het werk aan
de biografie nog ingewikkelder. Zo wilde Kramer met haar boeken een moreel kompas
voor jongeren zijn, maar had ze zelf een verhouding met een getrouwde man.
Bovendien
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vond Kramer dat vrouwen hun ‘natuurlijke’ taken moesten uitvoeren als echtgenote
en moeder, terwijl ze zelf haar werk voor haar gezin liet gaan. Ze worstelde met haar
geloof, maar hing een protestants getinte ethiek aan, en ze kon uitermate moeilijk
zijn, voor zichzelf en haar omgeving. En hoewel ze vond dat vrouwelijke auteurs
vlugger dan mannelijke ‘aan de rand’ van hun prestaties waren, bouwde ze een oeuvre
op van meer dan dertig romans en verhalenbundels, plus een groot aantal verhalen
en vertalingen.
Kramer was dus een vat vol tegenstellingen. Maar hoe breng je zo'n contradictorisch
en bewogen leven in kaart? In haar inleiding stelt Van der Veer terecht dat ieders
leven grillig en onvoorspelbaar verloopt. Het leven houdt zich nu eenmaal niet aan
logische wetten, hoe graag we ook overal oorzaak en gevolg in willen vinden. In die
zin is, zo mag je concluderen, een traditionele, chronologisch verlopende biografie
een onding. Toch koos Van der Veer voor deze vorm. Ze begint haar biografie met
een korte weergave van het leven van Kramers ouders en richt zich dan op Kramers
kindertijd en jeugd, de ontwikkeling van Kramers schrijverschap en de ontmoeting
met haar toekomstige echtgenoot en diens achtergrond. Daarna komt Kramers vertrek
naar Indonesië aan de orde, haar huwelijk, en de geboorte van haar twee kinderen;
daarna de tijd die ze met haar kinderen in een Jappenkamp zat (door Van der Veer
met bewonderenswaardige sensitiviteit weergegeven), de moeilijke terugkeer naar
Nederland en Kramers niet altijd succesvolle pogingen weer een zo normaal mogelijk
leven op te bouwen; uiteindelijk bezweek ze aan haar depressies en de vele
medicamenten die ze daartegen slikte. Ook die laatste episode in Kramers leven geeft
Van der Veer met gepaste terughoudendheid weer. Daarnaast biedt deze biografie
uitvoerige en boeiende analyses van Kramers werk voor kinderen, jong volwassenen
en volwassenen en de reacties daarop van lezers en van de pers. Van der Veer besloot
ten slotte bijna elk detail dat ze over het leven en werk van Kramer vond in haar
biografie op te nemen - het boek is niet voor niets 480 dichtbedrukte bladzijden lang.
Waarom Van der Veer ondanks haar stelling dat een mensenleven grillig en
onvoorspelbaar verloopt toch niet voor een alternatieve biografische vorm koos?
Omdat we, zoals Van der Veer duidelijk maakt, wat de biografieën van schrijfsters
van jeugdboeken betreft met een inhaalslag te maken hebben. Biografieën hebben
altijd gediend als een erkenning of verering van de gebiografeerde, of het nu om
wetenschappers, schrijvers of industriëlen ging:
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men vond dat mensen een biografie moesten verdienen. Vrouwen - en vooral
vrouwelijke auteurs van jeugdboeken - viel die eer lange tijd niet te beurt. Daarom,
stelt Van der Veer, hield ze zich aan een traditionele vorm: om Kramer een plek in
de canon te geven, want haar boeken, vooral Stans van de vijfjarige (1927), Razende
Roeltje (1931) en Roeland Westwout. Roman over jonge menschen (1937) hoorden
lange tijd tot de door jongeren (maar ook ouderen) meest gelezen boeken. Je kunt
Van der Veer wat dit betreft alleen maar gelijk geven. In elk emancipatieproces moet
je je immers aan de gangbare normen aanpassen eer je je aan alternatieve waagt,
want alleen zo kun je de aandacht vestigen op de mens of de groep die je presenteert.
Als dat laatste je is gelukt, kun je je aan vrijere vormen wagen en bied je ook anderen
de mogelijkheid daartoe. Bovendien geef je met een uitgebreide biografie andere
onderzoekers de kans dieper in te gaan op bepaalde aspecten van het leven en werk
van je onderwerp. In die zin kunnen we Van der Veers biografie van Diet Kramer
als pionierswerk beschouwen; als een middel om het werk van Kramer meer erkenning
te geven, maar ook als wegbereiding voor meer onderzoek naar leven en werk van
de vele jeugdboekenschrijfsters uit het interbellum.

Positivisme versus postmodernisme
Tijdens Van der Veers promotie werden vooral praktische vragen gesteld, zoals
waarom ze niet naar Indonesië was gegaan voor verder onderzoek en of het mogelijk
is je met terugwerkende kracht in iemands psychische gesteldheid te verdiepen. Wat
minder aan bod kwam, waren Van der Veers theoretische uitgangspunten. Daarmee
komen we bij een zwakker punt van Van der Veers lovenswaardig nauwgezet en
voor de jeugdliteratuur belangrijk onderzoek aan. Hoewel Van der Veer het belang
van narrativiteit erkent, schrijft ze dat ze zich ook heeft laten leiden door Binne de
Haans overtuiging dat biografieën altijd naar een historische werkelijkheid verwijzen
en dat biografieën deel uitmaken van de microgeschiedenis. Dat klinkt redelijk, want
natuurlijk zijn non-fictie biografieën altijd gebaseerd op historische gebeurtenissen.
Maar De Haan is, net als zijn leermeester Hans Renders, een overtuigde positivist.
Als hij het over de weergave van de historische werkelijkheid heeft, bedoelt hij dat
we in staat zijn die objectief waar te nemen en dat geschiedschrijving een objectieve
wetenschap is. Volgens hem moet een
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biografie laten zien wie es eigentlich gewesen is, zoals de negentiende-eeuwse
historicus Leopold van Ranke meende. Taal beschouwt De Haan daarbij als een
neutraal medium. Dit is echter een achterhaald empiristisch model. Maar volgens
Van der Veer hoeven beide opvattingen - een positivistisch en een postmodernistisch
kenmodel ‘elkaar [...] niet te bijten, althans wanneer verdichting wordt opgevat als
het construeren van een verhaal, een verhaal waarin keuzes zijn gemaakt ten aanzien
van de classificatie en ordening van de gevonden feiten en ten aanzien van de
toepassing van stilistische middelen’ (pp. 49-50). Maar dat is nu juist de essentie van
de huidige historiografie (en daarmee van de biografie): dat al die zogenoemde
‘feiten’ in taal zijn ingebed, en daarmee in een verhaal. We nemen de geleefde
werkelijkheid binnen bepaalde, zich steeds veranderende taal- en verhaalstructuren
en met waarde en oordelen beladen woorden waar. Dit betekent dat juist geen twee
overtuigingen elkaar zo bijten als een positivistische opvatting van de geschiedenis,
zoals De Haan en Renders die verdedigen, en een postmodernistische als die van
Hayden White. Het ene kamp gelooft in objectiviteit, terwijl het andere objectiviteit
als een hersenspinsel beschouwt, een poging de geleefde wereld ondergeschikt te
maken aan abstracte ideeën.
Van der Veers aan het positivisme grenzende blik op het verleden maakte dat ze
een aantal narratieve aspecten van de levensverhalen van Kramer niet als zodanig
heeft herkend. Zo verwondert ze zich erover dat Kramer verschillende verhalen over
haar beginnende schrijverschap vertelde: soms zei ze dat ze een verhaaltje naar een
krant had gestuurd toen ze nog erg jong was, dan weer was ze wat ouder en had ze
de raad van een ouder iemand aangenomen. Maar die verschillende verhalen komen
soms letterlijk overeen met die van Van Marxveldt, Top Naeff en andere vrouwelijke
auteurs en hebben allemaal te maken met hun positie als vrouwelijke middlebrow
auteur: ze dienden ter bevestiging van hun zogenaamde vrouwelijke bescheidenheid.
Daarin past ook het vervolgverhaal: zowel Kramer als Van Marxveldt vertelden heel
bescheiden en meisjesachtig - en dus vooral niet als een serieus te nemen auteur! dat ze hun eerst verdiende honorarium aan taartjes opmaakten. Verder bezondigt
Van der Veer zich af en toe aan een cliché, zoals wanneer ze stelt dat mensen in de
jaren dertig ‘het leven als complex ervaarden’ (p. 12). Ietwat problematisch is ook
dat Van der Veer dikwijls Kramers leven weergeeft vanuit Kramers romans. Het is
gebruikelijker, en
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interessanter, om - omgekeerd - na te gaan hoe en waarom schrijvers sommige
gebeurtenissen uit hun leven in hun romans tot uitdrukking brengen en of het daarbij
gaat om een bepaalde vorm van zelfpresentatie, of om autobiografictie (waarbij een
auteur haar of zijn ambities en dromen in een roman verwerkelijkt).
Dat alles neemt niet weg dat Onrustig is ons hart dankzij de vele informatie over
leven en werk van Diet Kramer tal van mogelijkheden biedt voor verder onderzoek.
Afgezien daarvan nodigt Van der Veers onderzoek uit tot het schrijven van meer
biografieën van vrouwelijke auteurs uit de eerste helft van de twintigste eeuw en kan
haar biografie als voorwerk dienen voor groepsbiografieën van schrijfsters van kinderen jeugdboeken uit die tijd. Ook dat zou een wapen in de strijd tot meer erkenning
van deze auteurs kunnen zijn. Als vertrekpunt voor een dergelijke biografie is deze
biografie een godsgeschenk. Van der Veers omvangrijke weergave van de receptie
van Kramers werk zou bovendien uitgebreid kunnen worden met een lezersonderzoek,
of met een intertekstueel onderzoek tussen Kramers jeugdboeken en die van haar
tijdgenoten. Ook Kramers houding ten opzichte van Nederlands Oost- Indië, die niet
bepaald progressief te noemen valt, haar verblijf in de kampen en de moeilijkheden
waarmee ze na de repatriëring te maken kreeg, zijn onderwerpen die wellicht nog
meer uitgediept kunnen worden en waarvoor Van der Veer nu de basis heeft gelegd.
Afgezien daarvan is Onrustig is ons hart eenvoudigweg een uitermate boeiend boek
voor alle fans van Diet Kramer én voor hen die met haar werk nader willen
kennismaken.
‘Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965).
Janneke van der Veer. Uitgeverij De Eierland Pers, 2018.
Te bestellen bij: eierlandpers@kpnmail.nl (niet in de boekhandel), € 29, 50.
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Over de auteurs
Sander Bax
Is universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Cultuurgeschiedenis en
Vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij lid van
het meesterschapsteam Nederlands-Letterkunde en van de redactie van Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, het Kritisch Literatuur Lexicon en Diggit
Magazine. In 2015 publiceerde hij bij Uitgeverij Meulenhoff De Mulisch Mythe.
Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon. Momenteel werkt hij aan De Literatuur
Draait Door, een studie over literatuur en mediacultuur in de 21e eeuw, en - in
opdracht van Uitgeverij Querido - aan de biografie van schrijver Bernlef.

Aart G. Broek
Specialiseerde zich in Communicatiewetenschap en (Historische) Sociologie. Was
twintig jaar werkzaam op Curacao. 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.
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Laurie Faro
Voltooide in 1981 de studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Zij was werkzaam als advocaat in Rotterdam en als universitair docent
Gezondheidsrecht, eveneens aan de Eramus Universiteit Rotterdam. In 1990
promoveerde zij aldaar op het proefschrift De kwaliteit van implantaten in juridisch
perspectief. Vervolgens was zij werkzaam als bedrijfsjurist en zelfstandig consultant
in de gezondheidszorg. In 2007 voltooide zij de studie Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Aan Tilburg University
werkte zij als promovenda vanaf 2008 bij het Department of Culture Studies, School
of Humanities and Digital Sciences, aan een onderzoek naar herdenkingsrituelen bij
monumenten. In 2015 verdedigde zij met succes haar proefschrift Postponed
monuments in the Netherlands: Manifestation, context and meaning. Thans is zij bij
dezelfde vakgroep werkzaam als postdoc onderzoeker met als thematiek ‘Kinderen
en de omgang met de dood’.

Jen de Groeve
Studeerde Taal- en Letterkunde aan de universiteiten van Brussel en Antwerpen. Tot
2014 was zij hoofdredacteur van de boekentijdschriften De Leeswolf en De Leeswelp
en projectcoördinator van diverse recensiedatabanken voor de Nederlandse en
Vlaamse bibliotheeksector. Zij is initiatiefnemer en coördinator van de recensiewebsite
Mappalibri en maakte deel uit van literaire jury's als de Woutertje Pieterse Prijs en
de Vlaamse Cultuurprijzen letteren en jeugdliteratuur.

Anne Klomberg
Heeft in het collegejaar 2016-2017 de master Jeugdliteratuur gedaan aan Tilburg
University. Haar masterthesis ging over de beeldvorming van Suriname in Surinaamse
en Nederlandse prentenboeken. In het kader van een onderzoek loopt zij nu stage bij
Stichting Lezen. Verder schrijft zij recensies voor kinderboekenwebsite Leesfeest.
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Sara Van Meerbergen
Is universitair docent Nederlands en Vertaalwetenschap aan Stockholm University
(Sweden). Ze promoveerde in 2010 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 (descriptieve) vertaalwetenschap, sociosemiotiek, multimodale
tekstanalyse, de ideologische voorstellingen van kinderen in woord en beeld en
‘semiotic landscapes’.

Frauke Pauwels
Werkt aan Universiteit Antwerpen aan een doctoraatsonderzoek in het domein
jeugdliteratuur, meer specifiek over beeldvorming rond STEM (Science Technology
Engineering Mathematics) en identiteitsconstructie in fictie en non-fictie voor
kinderen. Daarnaast schrijft zij recensies voor Mappalibri, is zij redactielid van het
Lexicon van de Jeugdliteratuur en is zij voorzitter van de adviescommissie Illustratie
en Kinder- en Jeugdliteratuur bij het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Danique Roestenburg
Studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan Tilburg University en voltooide in
2017 de masteropleiding Jeugdliteratuur aan dezelfde universiteit. In haar thesis
Publieke intellectuelen in de jeugdliteratuur: een fictie? spreekt ze over de
afwezigheid van jeugdauteurs in het publieke debat en onderzoekt ze tot op welke
hoogte Ted van Lieshout op grond van zijn werk en zijn activiteiten beschouwd kan
worden als publieke intellectueel.

Sabine Steels
Is historica en studeerde in 2015 af bij de master Jeugdliteratuur aan Tilburg
University. Zij is onder de naam Binocle cultureel ondernemer in Vlaanderen en
enthousiasmeert kinderen en volwassenen om zich onder te dompelen in literatuur,
tentoonstellingen, dans en theater.
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Monica Soeting
Is journal manager van het European Journal of Life Writing. Zij is een van de
oprichters van de Europese sectie van de International Auto/Biography Association
en van het Nederlands Dagboekarchief. Zij was eerder hoofdredacteur van de
tijdschriften Surplus en Biografie Bulletin en is recensent voor dagblad Trouw. In
2017 publiceerde ze een biografie van Cissy van Marxveldt en ze werkt nu aan een
biografie van koningin Emma.

Susan Venings
Studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en enkele jaren
Cultuurwetenschap aan de Open Universiteit. Werkte in verschillende woonprojecten
voor verstandelijk gehandicapten en in de pleegzorg. Ze bespreekt sinds 2010 kinderen jeugdboeken op www.kinderboekenpraatjes.nl en publiceerde artikelen in
Jeugdliteratuur in Praktijk (2007-2011) en in Literatuur zonder leeftijd. Ze is lid
van de jury van de Jenny Smelik/IBBY-prijs 2018.

Anna Woltz
Heeft 22 kinder- en jeugdboeken op haar naam staan. Als vijftienjarige schreef ze
een jaar lang columns voor de Volkskrant over haar leven op school; die stukjes
werden gebundeld in Overleven in 4b. In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit:
Alles kookt over. In 2015 won Honderd uur nacht de Nienke van Hichtum-prijs, in
2016 kreeg Gips de Gouden Griffel en in 2017 werd Alaska bekroond met een Zilveren
Griffel. In december 2018 wordt de televisieserie van Gips uitgezonden, in 2019 is
Mijn bijzonder rare week met Tess in de bioscoop te zien. Anna's boeken worden
vertaald in dertien talen.
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Afscheid Toin Duijx
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Dankwoord van Joke Linders
Lieve Toin,
Aan mij de eer om een liefdesverklaring af te leggen aan wat jij voor het mooie vak
van de kinder- en jeugdliteratuur hebt betekend. Het allereerste begin, hoewel
buitengewoon belangrijk - studentenassistent bij prof. dr. Ria Bauervan Wechem,
bijzonder hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur aan de pedagogische en
antropologische subfaculteit van Leiden - sla ik over. Ik beperk me tot wat we samen
hebben doorstaan vanaf 1985 tot 1999.
Ik leerde je kennen bij de oprichting van het Landelijk Platform Kinder- en
Jeugdliteratuur op 2 november 1985. De daaruit volgende Stichting onder
voorzitterschap van Hugo Verdaasdonk had tot doel ‘het bevorderen van de aandacht
voor kinder- en jeugdliteratuur in onderwijs en onderzoek, bij instellingen die boeken
produceren, verspreiden en beoordelen, en bij het lezend publiek en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’
Voor zover ik kan nagaan - geheugens zijn onbetrouwbaar - hebben wij op al die
fronten samen gestreden.
- Het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur waarvan jij altijd de grote
aanvoerder was en bent gebleven ook nu het Literatuur zonder leeftijd heet en
het een bijna te wetenschappelijk karakter heeft gekregen. Dat is dus 33 jaar,
een christelijk aandoend aantal.
- De verschillende werkgroepen van het Platform zoals de Noord-Zuid
ontmoetingen met conferenties in Baarle Nassau, nachtelijke escapades met
Harrie Geelen, Imme Dros, Aidan Chambers, Paul Biegel, Nannie Kuijper,
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Annemie en Margriet Heymans. De boeken die daaruit voortkwamen, de
werkgroep ‘Critici van kinder- en jeugdboeken’, de werkgroep ‘Geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur’ en de werkgroep ‘sectie Nederland IBBY’.
Uit de werkgroep kinder- en jeugdliteratuur in het HBO vloeiden twee cursussen
voort die veel mensen zich nog herinneren. De cursus ‘Weet je nog een leuk boek?’,
waarmee Toin en ik door het land trokken. Allochtone en autochtone ouders,
onderwijzers, bibliotheekmedewerkers aan het denken zettend over wat je moet weten
of gelezen moet hebben wil je het lezen kunnen bevorderen. Vaak gesteund door
schrijvers als Jacques Vriens, Nannie Kuiper, Anke de Vries, Dolf Verroen. Hilarische
bijeenkomsten, vermoeiend maar zeer bevredigend voor alle partijen. De schrijvers
kregen daarvoor een bescheiden honorarium van het ministerie van CRM of hoe het
toen heette. In de praktijk was het Betsy Insinger die de centen uitdeelde. En op de
achtergrond steeds Hugo Verdaasdonk die zorgde dat wij op het ministerie terecht
konden.
Later, toen de Stichting Lezen dit soort leesbevorderende activiteiten overnam, hebben
we de cursus ‘Oordelen over kinder- en jeugdliteratuur’ opgezet. Samen met anderen
uiteraard, maar altijd vanuit een grote gedeelde passie en betrokkenheid. Dat was
heerlijk werken Toin, ook al was en bleef het onbezoldigd.
Tot slot wil ik er drie projecten even uit wil lichten.
1 De geschiedenis van Van Holkema & Warendorf moest geschreven worden en
dat was een heidense klus met veel archiefwerk en veel lezen. De opdracht
daarvoor kwam van Martine Schaap en voor de uitvoering ervan deed je een
beroep op mij. Wat hebben we daar voortvarend aan gewerkt. Het werd een
kleine geschiedenis van de jeugdliteratuur waaruit tot op vandaag nog geciteerd
wordt. De Goede Kameraad noemden we dat boek, naar een bekende serie van
Van Holkema & Warendorf. Maar eigenlijk bedoelde ik daar jou mee, Toin.
2 Een paar jaar later - jij had toen even wat te hard gewerkt en moest het rustiger
aandoen - vroeg Martine mij een nieuwe, modernere versie van
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‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ te maken. En daarvoor riep ik jouw hulp in
en die van de studenten in Leiden. In groepjes togen ze langs peuter- en
kleuterscholen, bezochten ze gezinnen, namen oude en nieuwe liedjes op met
een bandrecordertje, zochten in oude liedjesboeken en archieven naar
veranderingen in teksten etcetera etcetera. En toen moesten wij dat samen
uitzoeken, ordenen, rangschikken, toelichten etcetera etcetera in wat Liedjes
met een hoepeltje erom en Alle liedjes met een hoepeltje erom ging heten. Jij
hebt je daar dikwijls zingend over uitgelaten maar dat ga ik vandaag niet doen.
3 Behalve alle redactievergaderingen, boeiende discussies, snelle etentjes, lange
treinreizen ben ik je heel erg dankbaar voor wat je voor mij hebt gedaan in de
aanloop naar mijn promotie op het schrijverschap van Annie M.G. Schmidt in
1999. Heel wat versies die de eindstreep nooit hebben gezien, heb jij voor mij
afgedrukt en becommentarieerd. Maar belangrijker nog was je onvoorwaardelijke
steun.
Ik moet eindigen vanwege de mij toegemeten tijd en het overschrijden van het mij
toegewezen tijdsgewricht, maar ik hoop vurig dat je het een beetje warm hebt gekregen
van deze liefdesverklaring. Want dat was de bedoeling, dat je het zou voelen hoe
dankbaar wij je zijn.
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Dankwoord van Helma van Lierop-Debrauwer
Lieve Toin,
Tegen zo'n prachtige liefdesverklaring kan ik natuurlijk niet op, maar toch wil ik
heel graag namens alle bestuursleden een paar woorden tot jou richten over wat je
al die jaren voor IBBY-Nederland hebt gedaan. Daarnaast wil ik je bedanken voor
wat je binnen IBBY, maar ook daarbuiten, voor mij persoonlijk hebt betekend, al
weet ik dat onze samenwerking ook met je vertrek uit het IBBY-bestuur gelukkig
nog lang niet ten einde is.
Net als Joke heb ik je voor het eerst ontmoet bij de oprichting van het Landelijk
Platform Kinder- en Jeugdliteratuur in november 1985, maar dat leidde er nog niet
meteen toe dat we, zoals Joke en jij wel deden, samen optrokken. Joke en jij waren
toen al echte spinnen in het web van de jeugdliteratuur, terwijl ik nog maar net
begonnen was aan mijn proefschrift over kinderliteratuur in gezinnen met jonge
kinderen. Over jouw werkzaamheden van voor 1985 weet ik eerlijk gezegd niet heel
veel, maar dat je je ook toen al met hart en ziel inzette voor de jeugdliteratuur blijkt
uit het telefoontje dat ik twee weken geleden kreeg van professor Ria Bauer-van
Wechem. Joke noemde haar ook al. Zij had de uitnodiging voor de vriendenmiddag
ontvangen en liet me weten dat ze vanwege haar gezondheid jammer genoeg niet
kon komen. Ze vroeg me echter heel nadrukkelijk of ik haar dank aan jou wilde
overbrengen voor je inzet voor de jeugdliteratuur. Dat doe ik met heel veel plezier.
Gaandeweg de jaren kruisten onze wegen elkaar steeds vaker. In de jaren negentig
trad ik toe tot de redactie van Literatuur zonder leeftijd dat toen overigens nog geen
IBBY-publicatie was. Jij was op dat moment eindredacteur, een taak die je, na een
korte onderbreking, nog steeds vervult. Daarnaast ben je de
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laatste jaren als penningmeester van IBBY verantwoordelijk voor de administratie
van de Lzl-abonnementen. Wat mij al die jaren is opgevallen, is de efficiëntie waarmee
je zaken die betrekking hadden op Literatuur zonder leeftijd regelt, ongeacht of het
nu om de redactie van de teksten of om de contacten met abonnees gaat. Vriendelijk,
doch beslist herinner je auteurs aan hun deadline en wijs je abonnees die zich
uitschrijven op hun betalingsverplichting. Nieuwe abonnees heet je altijd direct na
inschrijving welkom met een aardige mail en een mooi boek. Efficiënt ben je ook in
hoe je activiteiten op het gebied van de jeugdliteratuur met elkaar weet te verbinden.
Literatuur zonder leeftijd is daar een mooi voorbeeld van. Het tijdschrift heeft tot
doel de studie van de kinder- en jeugdliteratuur te bevorderen. IBBY heeft in haar
missie datzelfde doel geformuleerd en dus kwam je een aantal jaren terug met het
voorstel om van Literatuur zonder leeftijd een IBBY-publicatie te maken. Ik vind
dat een mooi staaltje van krachten bundelen.
Voor mij persoonlijk was de samenwerking rond de ontwikkeling van een
academische master jeugdliteratuur heel bijzonder. Dat we dat ideaal in Tilburg
hebben weten te realiseren, is absoluut mede te danken aan het vele denk- en handwerk
dat jij hebt verricht. Het was dan ook een flinke domper dat je moest vertrekken door
een reorganisatie in Tilburg, maar het typeert je dat je me toch met raad en daad
terzijde bleef staan en ook een aantal activiteiten van de master wist te verbinden
met IBBY.
Inmiddels trekken we ook alweer heel wat jaren met elkaar op binnen het
IBBY-bestuur. Wat heb jij daar ongelofelijk veel goed werk verricht! Je hebt
IBBY-Nederland op een fantastische manier vertegenwoordigd in binnen- en
buitenland. Niet voor niets was jij de eerste die werd benaderd voor een ontmoeting
met prinses Kiko van Japan die op 28 oktober 2018 in het Literatuurmuseum te gast
was en die graag een aantal vooraanstaande mensen uit de jeugdliteratuur wilde
ontmoeten. Helaas was je die dag ziek, maar ik mag je zo dadelijk toch namens haar
een keizerlijk cadeautje overhandigen. Omdat velen van u al jaren trouwe
IBBY-vrienden zijn, hebt u vast een idee gekregen van wat er binnen IBBY allemaal
geregeld moet worden. De activiteiten volgen elkaar in hoog tempo op. Ik kan u
verzekeren dat het met Toin in het bestuur niet moeilijk is om het overzicht te
bewaren. De vergaderingen worden tot in de puntjes
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voorbereid, zodat iedereen op tijd de juiste documenten heeft en op het goede moment
actie kan ondernemen. Een dergelijke toewijding maakt het bestuurswerk gemakkelijk
en uiterst plezierig.
Net als Joke wil ik me aan de tijd houden die wij ons zelf hebben toegewezen, dus
ik ga afronden. We hebben binnen het bestuur al met woorden, een cadeau en een
lekkere lunch onze grote dank uitgesproken, maar ik doe dat graag nog eens over
met zoals gezegd een keizerlijk cadeautje, een bos bloemen en een certificaat waarin
we je voor alles wat je voor IBBY hebt gedaan, benoemen tot Vriend-voor-het-leven
van IBBY-Nederland. Ik hoop dat je even naar voren wil komen om onze blijken
van dankbaarheid in ontvangst te nemen.
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Een bijzonder kunstenaarschap
Dit is de Appelmoesstraat.
Het is maar een klein straatje.
Het is maar een klein straatje.
Ze zien er precies hetzelfde uit.
Toch zijn er drie verschillen.
Zie jij ze?

Deze regels en deze tekening zijn afkomstig uit De Appelmoesstraat is anders, het
kinderboek waarmee Joke van Leeuwen veertig jaar geleden debuteerde in de
jeugdliteratuur. Het is een begin dat illustratief is voor haar werk waarin de woorden
en tekeningen niet zonder elkaar kunnen, maar elkaar tot leven brengen. Door dit
samenspel tussen woord en beeld hebben de boeken van Joke van Leeuwen een eigen
signatuur die maakt dat lezers ‘een echte Joke van Leeuwen’ onmiddellijk herkennen.
Herkenbaarheid bij Van Leeuwen is echter niet hetzelfde als voorspelbaarheid,
zoals ik in De verbeelder verbeeld[t] (2017) al schreef. Haar werk verrast iedere
keer opnieuw en haar woorden en tekeningen zetten lezers altijd aan het werk, omdat
ze verwonderen, tot nadenken stemmen en uitdagen.
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Al even karakteristiek voor Van Leeuwen als de symbiose tussen tekst en beeld, is
dat ze in 1978 niet alleen debuteerde als kinderboekenschrijver, maar ook optrad op
het Camarettenfestival, het oudste cabaretfestival van Nederland, waar ze overladen
werd met prijzen. Joke van Leeuwen liet en laat zich niet vastpinnen: ze wil in haar
werk kunnen gebruiken wat zich aandient en laat zich daarbij niet hinderen door
(kunstmatige) grenzen. Bij verschillende gelegenheden heeft ze aangegeven wars te
zijn van categorieën en hokjes, want ‘Ik kom niet uit een hokje’.
Voor een auteursnummer is die veelzijdigheid een zegen en een vloek. Een zegen,
omdat de redactie zonder moeite een bijzonder gevarieerd nummer kon samenstellen.
De keerzijde was echter dat we niet alle kanten van haar kunstenaarschap konden
belichten, want dan was deze aflevering van Literatuur zonder leeftijd nog meer uit
zijn voegen gebarsten. Dat gezegd hebbende, wil ik graag de inhoud bij u onder de
aandacht brengen, want er is veel om van te genieten en om over na te denken. In de
eerste plaats van het eigen werk van Joke van Leeuwen. Daarnaast zijn er twee
interviews, een van Eline Rottier met Joke van Leeuwen over haar oeuvre, en een
van Henk van Viegen met Nicole van Kilsdonk over de verfilming van Toen mijn
vader een struik werd. Verder zijn er boeiende artikelen over reizen als vertelstructuur
in het werk van Joke van Leeuwen, geschreven door Joke Linders, over volwassenen
en kinderen in Frederik van Vanessa Joosen, over haar informatieve boeken door
Jen de Groeve, en over het vertalen van Iep! door Bill Nagelkerke. De bijdragen van
Annette de Bruijn en Sander Bax geven inzicht in Van Leeuwens eigenzinnige poëzie
voor kinderen en volwassenen, terwijl Lieke van Duin en Jaap Goedegebuure hun
licht laten schijnen over haar proza voor jonge en volwassen lezers. De illustraties
van Joke van Leeuwen ontbreken uiteraard ook niet. Ze worden bekeken door de
deskundige ogen van Truusje Vrooland. Bart Moeyaert komt aan het woord, evenals
Joke van Leeuwen zelf in haar dankwoord bij de uitreiking van de James Krüeis.
Kortom, een rijk nummer over veertig jaar bijzonder kunstenaarschap.
Helma van Lierop-Debrauwer
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Zo werkt dat
Een interview met Joke van Leeuwen
Eline Rottier
Wie één boek van Joke van Leeuwen heeft gelezen, zal haar werk daarna uit duizenden
herkennen. Haar boeken ademen niet alleen haar stijl, ze vertellen ook veel over de
persoon die zij is. De taal, de humor, het evenwicht tussen licht en zwaar, het
wezenlijke, de betrokkenheid, het eigenzinnige, verlegenheid, het zit allemaal in
Joke van Leeuwen, en dus ook in haar verhalen. Ze vertellen over het meisje dat zij
was, over de invloed van haar opvoeding, over de ontwikkelingen die zij doormaakte,
over haar kijk op de wereld. Over haar leven.

Ik wist niet hoe, wel dát
Als kind al wist Joke van Leeuwen welke weg zij wilde gaan. Zij zou schrijven, zij
zou tekenen. Zo moest het gaan. ‘Ik wist niet hoe, wel dát. Nog voordat ik kon
schrijven, leerde mijn opa me de “a”. Ik schreef de letter twee keer op en vroeg aan
mijn moeder of ze het een spannend verhaal vond. “Ik zie twee a's,” zei ze. “Nee,”
zei ik, “dat is het verhaal van de gevaarlijke tijger.” Zo was mijn allereerste korte
verhaal geboren. Het kwam uiteindelijk terecht in Het verhaal van Bobbel die in een
bakfiets woonde en rijk wilde worden (1987).’

De ongewoonheid van het gewone
Deze kleine anekdote verraadt hoezeer Joke van Leeuwen als kind al oog had voor
de ongewoonheid van het gewone. Kudde-achtig gedrag is haar altijd vreemd geweest.
‘Op mijn zesde moest ik in een muziekklasje een instrument kiezen. Iedereen zei
piano. Dan ik dus geen piano, dacht ik, en ik koos viool. Ik denk dat ik me vrij jong
bewust was van veel dingen. Zo had ik al vroeg moeite met de manier waarop er
naar meisjes werd gekeken. Dat je als vrouw of meisje vooral passief en dienstbaar
moest zijn, dat je - als je iets goed kon
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- niet meer was dan braaf. Of van die voorlichtingsboekjes die actieve vrouwelijke
seksualiteit voor je verzwegen, die de lasten beschreven en niet de lusten. Als puber
noemde ik me “geestelijk eenzaam”, hoewel ik vrienden had. Toen ik nog jonger
was schreef ik verhalen waarin meisjes avonturen beleefden die ze in de bestaande
boeken nogal eens werden ontzegd. Later koos ik mijn eigen weg. Ik heb me er altijd
van kunnen weerhouden iets te gaan doen omdat het zo hoorde.’

Zij is zwart
Joke van Leeuwen werd in 1952 geboren te Den Haag in een protestants gezin met
zes kinderen. Vader Van Leeuwen was theoloog. ‘Maar het was absoluut niet zo
benauwend als in Het boek van alle dingen van Guus Kuijer. Integendeel. Ik ben
opgegroeid in een vrijzinnige, ruimdenkende, warme omgeving. Mijn vader
relativeerde het geloof door zijn speelse en vrolijke benadering. Hij vertelde me eens
een anekdote, het moet aan het begin van de jaren zestig zijn geweest, de apartheid
was nog niet afgeschaft en de tweede Feministische Golf nog niet begonnen: “Iemand
vroeg een dominee: “U hebt er zo hard op gestudeerd, vertelt u eens: hoe ziet God
er toch uit?” En de dominee zei: “Zij is zwart.””
Zo was mijn vader. Ik lijk uiterlijk veel op mijn moeder, innerlijk meer op mijn
vader. Hij had net als ik verlegen trekken en tegelijkertijd was hij predikant. Als hij
iets bracht, kwam het aan. Ik heb daar veel van geleerd. Als man was hij zijn tijd
vooruit. Hij vond het belangrijk dat ook meisjes hun weg konden gaan.’

Gezinscultuur
Haar aangeboren eigenzinnige blik op het leven kreeg in huize Van Leeuwen alle
ruimte om zich te ontplooien. ‘Er heerste een inspirerende gezinscultuur. Zo hadden
we een huisorkestje waar mijn oudste broer stukjes voor componeerde. Ikzelf schreef
een huiskrantje met steeds terugkerende rubrieken. We hielden zelfs een songfestival
thuis. Dat zijn fijne herinneringen. Ritme, zinnen, woordgrapjes, ik werd erdoor
omringd. Het artistieke in ons werd gestimuleerd. Dat er tijdens het diner werd
voorgelezen uit de Bijbel, zie ik
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achteraf als mijn dagelijkse taalbad. Er werd sowieso veel voorgelezen thuis. In de
weekenden las mijn vader ons allemaal tegelijk voor. Kun je nagaan; ik ben de vierde
van zes, ik scheel ruim vijf jaar met mijn oudste broer en met mijn jongste zus. Toch
maakte het niet veel uit wat hij las. Het was vooral de warmte van daar allemaal
bijeen zijn bij de open haard, samen luisteren naar Gideons reizen van An Rutgers
van der Loeff. Mijn moeder kwam veel bij me op bed zitten, las Winnie de Poeh
voor. Het was heel voedend.’

Verhuizing naar België
Op haar dertiende verhuisde Joke van Leeuwen voor het werk van haar vader naar
Brussel. Ze kwam terecht in een onbekende stad, waar de dingen anders gingen dan
in Den Haag. Alleen al door haar taal was ze een buitenbeentje. ‘Het leven daar was
anders dan ik gewend was. Ik heb in het begin heel wat tranen gelaten. Toch is ook
die tijd in positieve zin vormend voor me geweest. Het heeft mijn taalbewustzijn en
taalgevoel verrijkt. En ook mijn blik op het leven. Mijn aangeboren vermogen om
de dingen van de andere kant te bekijken, uit te kleden, in een ander perspectief te
plaatsen, heeft zich toen sterk ontwikke4ld.’

De onvanzelfsprekendheid van vanzelfsprekendheden
In Een huis met zeven kamers (1979) komt Piesie terecht in vakantiehuis ‘De Andere
Lucht’. Ze draagt een staartje te veel, ze praat raar, ze is anders. ‘Wat vinden jullie
van dat nieuwe meisje?’ gonst het onder de andere kinderen. Ze vinden Piesie het
raarste en gekste kind dat ze ooit hebben gezien. ‘Wat de een eng vindt, is voor de
ander gewoon. Die beginjaren in Brussel hebben me geleerd hoe relatief je eigen
blik is. Ik werd in een hokje geplaatst op basis van mijn herkomst. Niet alleen door
kinderen, ook door leerkrachten. Jij komt uit Nederland, dus jij bent eigenwijs, dus
jij denkt het beter te weten. Terwijl ik zo onzeker was als wat. Dat mensen dingen
voor waar aannemen zonder erbij na te denken, zie je scherp in een omgeving die
voor jou juist zo anders is. Ik heb door die tijd intens beseft hoe onvanzelfsprekend
vanzelfsprekendheden zijn. En ook wat een rijkdom het is als je verschillen leert
kennen en begrijpen. Dat het leven niet eenduidig is, is een deel van mijn identiteit
geworden, omdat ik
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dat zelf zo heb ervaren. Daar komt waarschijnlijk de diepe behoefte vandaan om me
keer op keer te bevrijden van de vooroordelen die mensen ervan weerhouden om
elkaar echt te ontmoeten.’

Evenwicht
Joke van Leeuwen heeft een lichte kant, zelfspot, humor, maar er schuilt ook iets
zwaars, iets sombers in haar. ‘In mijn puberteit schreef ik donkere gedichten en
maakte ik serieuze schilderijen. Het was een manier voor me om met het leven om
te gaan. Ik was niet boos, maar wel erg bij de wereld betrokken. Ook toen ik ging
studeren aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen bleek het lastig om
mijn weg te vinden. Ik moest stillevens maken van objecten die er al jaren stonden.
Om daaraan te ontvluchten zocht ik een plekje aan het raam en schilderde het uitzicht
over Antwerpen. Ik ben nog geswitcht naar de grafische afdeling, maar het bleef
allemaal te rigide voor me. Het was alsof ik beter leerde tekenen, maar tegelijkertijd
mijn speelsheid kwijtraakte. Die moest ik terugvinden. Er moest evenwicht ontstaan
tussen het lichte en het zware in mezelf. In de kinderboeken en in cabaret vond ik
mijn toon.’

Ervaring doet men op uit onervarenheid
Joke van Leeuwen ging terug naar wat ze als kind al deed: verhalen schrijven. Maar
dan op een ander niveau. De manier waarop haar vader het geloof tegemoet trad,
heeft overeenkomsten met de wijze waarop zij zwaardere onderwerpen haar boeken
in vlecht. Haar spel met taal, de prikkelende woordgrapjes, zelfbedachte woorden,
doordenkertjes en grappige namen maken het zware licht. ‘Het tobben maakte plaats
voor plezier, gewoon door te beginnen. Door te gaan schrijven en tekenen. Zo banaal
was het echt. “Ervaring doet men meestal op uit onervarenheid” is het motto dat ik
aan Johan Goudsblom ontleende voor mijn roman De onervarenen (2015). Ik
probeerde en ontdekte al doende.’
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Een begin
De toon was gevonden, maar een uitgever vinden bleek moeilijk. Met haar verhalen
reisde Joke van Leeuwen stad en land af. Ging ze vanuit Brussel met de trein naar
Bussum, bleek er niemand te zijn, stond ze tien minuten later weer buiten. ‘Ik werd
steeds onzekerder, op het laatst durfde ik niet eens meer naar de brievenbus. Dit had
ik altijd gewild, zou het niet gaan lukken? Om de druk van de ketel te halen, ging ik
geschiedenis studeren en tijdens die studie kwam ik via via terecht bij Uitgeverij
Omniboek en ging het opeens lopen. Voordat ze wat wilden met mijn verhaal moest
ik een - in mijn ogen - zeer slecht verhaal illustreren. Ik herinner me de recensie nog
levendig. Het verhaal werd helemaal afgekraakt, maar als laatste zinnetje stond er:
“De onbekende illustrator deed het beter.” Dit is een begin, dacht ik. Niet lang daarna
lag De Appelmoesstraat is anders (1978) in de boekhandel.’

Niet vanzelf
Toen De Appelmoesstraat is anders verscheen was Joke van Leeuwen vijfentwintig.
Een paar jaar eerder, een week voor haar eenentwintigste, was ze getrouwd. Samen
met haar man woonde ze in een piepklein huisje in de buurt van Mechelen waar ze
van alles zelf kweekten. ‘In die beginjaren deed ik er van alles naast om rond te
kunnen komen. Zo had ik een kinderatelier in het Museum voor Schone Kunsten in
Brussel. Niet lang trouwens. Alles moest er stilletjes en er was geen kraan op het
atelier. Als die kinderen hun handen gingen wassen op de wc gingen ze op de spiegel
vrolijk door met kleuren mengen. Tja, toen werd ik ontslagen. Die beginjaren waren
mooi, maar het leven was eenvoudig. Ik heb de tekeningen voor Een huis met zeven
kamers (1979) met handschoenen aan gemaakt omdat het zo koud was in ons huisje.’

Een ander pad
Met dat tweede boek won Joke van Leeuwen een Gouden Penseel én een Zilveren
Griffel. En na het verschijnen van De metro van Magnus (1981) werd het haar
duidelijk dat het tijd was om verder te kijken. ‘Omniboek was eigenlijk geen
kinderboekenuitgeverij. Ook toen ik prijzen begon te winnen, deden ze daar weinig
mee. Als ik van schrijven wilde leven, moest ik een ander pad
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kiezen. Imme Dros raadde me aan om eens met Jacques Dohmen van uitgeverij
Querido te praten. Deesje (1985) is het eerste boek dat bij hen verscheen. Ik ben er
nooit meer weggegaan.’

Nadenkende lichtheid
In de kinderboeken van Joke van Leeuwen lopen kinderen met verwondering door
het leven. Ze kijken naar de wereld vanuit een onverwacht perspectief, al doende
ontdekken ze ook de mindere kanten van het bestaan. Haar boeken staan vol grapjes,
maar ze zullen nooit oppervlakkig zijn. ‘In Deesje zit het ongenoegen met de manier
waarop naar meisjes wordt gekeken verpakt en ook de wijze waarop volwassenen
over de hoofden van kinderen heen beslissingen kunnen nemen. Maar dat breng ik
luchtig, met een hoop humor erbij. Over Iep! zei een meisje van zeven eens tegen
me: “Het is een grappig boek én een droevig boek.” Dat had ze goed gezien. Ik hou
ervan om wezenlijke zaken op lichte wijze toegankelijk te maken met taal. Ik noem
dat “nadenkende lichtheid”, een term van Italo Calvino.

Milde humor
Die lichtheid zorgt er ook voor dat zij de mensen die in haar ogen met oogkleppen
op door het leven gaan, niet veroordeelt. ‘Humor is voor mij een wezenlijke kracht,
ook in conflicten. Ik ben een harmoniezoeker, en heb moeten leren dat een conflict,
mits het constructief is, je verder kan brengen. Maar aan snelle oordelen zonder eerst
vragen te stellen heb ik nog steeds een hekel. Ook in mijn boeken, zowel voor
volwassenen als voor kinderen, oordeel ik niet, maar diep ik iets uit en kruip ik onder
de huid van personages. In het dagelijks leven ben ik altijd wel betrokken geweest,
door mee te doen met demonstraties of op andere manieren. Ik was vijfentwintig jaar
plaatselijk actief voor Amnesty International, en de laatste vier jaar was ik voorzitter
van PEN Vlaanderen. We kwamen onder meer op voor vervolgde auteurs en
probeerden naar Vlaanderen en Brussel gevluchte auteurs in onze literaire wereld
als auteur zichtbaar te maken.’
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Krachtige mensjes
De boeken van Joke van Leeuwen worden bevolkt door krachtige, gevoelige,
nieuwsgierige, avontuurlijke mensjes die hun eigen weg gaan in de grote wereld. Ze
hebben veel gemeen, en zijn tegelijkertijd allemaal anders. Ze zijn eigenwijs als
Bobbel, verlegen als Deesje, er zijn ondernemende jongetjes als Magnus. ‘Mijn
personages trekken eropuit, weg van het bekende. Ze bekijken en onderzoeken de
wereld nieuwsgierig en vol verwondering. Het maakt ze onopgemerkt wijzer en geeft
ze iets meer grip op het leven. Maar altijd blijven ze wie ze zijn, wat anderen daar
ook van mogen denken. Daarin lijken ze op mij. Ik weet wie ik ben en daar heb ik
vrede mee. Wat anderen vinden is minder van belang.
Een van de keren dat ik als beginnend cabaretière optrad, voelde ik dat de zenuwen
die ik daarvoor had, helemaal wegebden op het podium: Ik sta hier, ik doe dit, ik heb
alles in de hand, kijk maar, hoor maar, vind maar wat je ervan vindt. Die innerlijke
vrijheid ben ik nooit meer kwijtgeraakt.’

Door de ogen van het kind
Door te schrijven vanuit een kind, traint Joke van Leeuwen zichzelf in een niet blasé
manier van kijken. Ze omarmt de onbevangenheid van beginnende mensen, hun
oorspronkelijke blik, het onaangepaste, de rijke verbeelding. ‘De volwassenen in
mijn kinderboeken zijn vaak aardige stuntelaars, die onmachtig zijn het wonderlijke
te zien. De kinderen zijn eerlijker en onbevangener. Ze helpen mij om
vanzelfsprekendheden af te pellen. Daardoor kan en mag alles gebeuren. De metro
van Magnus (1981) is ontstaan door goed naar een kind te kijken. De zoon van mijn
oudste broer, inmiddels al lang volwassen, woonde een half jaar met zijn ouders in
Parijs en ontdekte de metro. Machtig vond hij dat. Aan tafel zat hij te ploeteren op
het Parijse stelsel... Een boek was geboren.’

Pizzabodem
In haar boeken nodigt Joke van Leeuwen volwassenen uit om opnieuw te leren kijken.
Frederik, uit Maar ik ben Frederik, zei Frederik (2018) is een volwassene die een
kind wordt. Pas dan ziet hij echt hoe kinderen behandeld worden en
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denkt hij: waarom doen jullie niet normaal? ‘Hij vraagt zich dingen af die in zijn
volwassen hoofd nooit waren opgekomen. Hij realiseert zich dat hij was vergeten
hoe leuk dat kan zijn. Ik kan me verbazen over volwassenen die kinderzaken afdoen
als onbenullig en klein. Terwijl die fase de pizzabodem is voor de rest van ons leven.
Hoe kunnen we dat zo onderschatten? Een kind is al iets. Elk moment van je leven
ben je dat wat je bent. Dat verhaal heb ik ook proberen te vertellen in De wereld is
krom maar mijn tanden staan recht (1995), maar dan in een beeldverhaal met luchtig,
licht ironisch commentaar. Kinderen staan midden in de wereld. Ze zien van alles.
Meer dan ooit.’

Waarom gewóón?
Joke van Leeuwen wordt er moe van om in een hokje plaats te moeten nemen. Haar
boeken zijn niet begrensd door leeftijd. ‘Te veel mensen blijven denken dat
kinderliteratuur een soort onderafdeling is. Dat kun je toch moeilijk blijven beweren
als deze schrijvers ook iets als de AKO Literatuurprijs kunnen ontvangen. Je hoopt
dat mensen dan zeggen: oké, als je op dat niveau voor volwassenen schrijft, dan
zullen je kinderboeken misschien ook heel boeiend zijn. Dat gebeurt te weinig.
“Waarom schrijft u niet gewóón?” vroeg een ouder me eens. Daar moest ik wel om
lachen, maar het is toch vooral erg jammer dat volwassenen niet altijd snappen dat
ik op een lichtvoetige manier over zware onderwerpen schrijf.
Er is zoveel goede kinderliteratuur, en dat blijft ook zo, telkens staan er weer sterke
jonge auteurs op. Het vooroordeel moet weg.’

Elitair
In de jaren tachtig maakte Joke van Leeuwen samen met schrijvers als Imme Dros
en Peter van Gestel de bloeiperiode van het kinderboek mee. ‘Toen was er veel
aandacht in de media en ging het om taal, om mooie, leeftijdloze verhalen, met hart
en ziel geschreven.’ Maar het klimaat veranderde. Kweenie (2003) werd bijvoorbeeld
niet echt opgepikt in Nederland, in tegenstelling tot Vlaanderen waar er nog steeds
op woordacademies mee wordt gewerkt en Duitsland waar het in het oudejaarslijstje
van een bekende krant stond. ‘Wij hebben het begin van het marktdenken
meegemaakt. Kinderen zouden onze
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boeken opeens niet willen lezen. Het woord elitair viel vaak. Ik was al ruim twintig
jaar bezig en wist heus wel dat het een onterechte kwalificatie was, maar in dat
vooroordeel werden we meegezogen. Ik zag wat ik had opgebouwd aanvankelijk
ineenzakken, terwijl ik juist zulke onelitaire dingen deed, zoals kinderen in
volkswijken basaal enthousiasmeren voor boeken. Er zijn jaren geweest dat ik in
Nederland heel weinig te doen had.
Ach, hoe de tijdgeest ook is, ik ga toch wel door. Maar jammer is het wel, als er
zo'n sfeer ontstaat.’

Tegenbeweging
Joke van Leeuwen denkt niet dat het al voorbij is. Er is nog veel te winnen. Eind
jaren tachtig, begin jaren negentig stonden Guus Kuijer en ik nog weleens op de lijst
van de Kinderjury. En wij zijn niet anders gaan schrijven. Het is ook niet zo dat het
aanbod minder gevarieerd is dan vroeger. Er is wel een hypergevoeligheid als het
op trends aankomt, en dat kun je kinderen ook helemaal niet kwalijk nemen. Ik geloof
dat je jonge mensen serieus neemt als je hen helpt om een meer gemêerd aanbod te
ontdekken, hen boeken aanreikt. In Vlaanderen gebeurt dat door de manier waarop
de Kinderjury is georganiseerd, in Nederland is de Kinderjury meer een
populariteitspoll.
Maar, het is heus niet allemaal negatief. Kijk maar naar de redactie van Querido
Kinderboeken, die samen met al die schrijvers hun eigen weg is gegaan. Zij durfden
te vechten voor mooie boeken. Ik ben zo gelukkig dat alles weer samen is bij Singel
Uitgeverijen.’

Taal
Mos, de vader van Bobbel, is een zwijgzame man van weinig woorden. Hij kent er
veel, maar de meeste gebruikt hij niet. ‘Ook ik ben geen extraverte babbelaar. Als
puber zei ik pas wat als ik dacht dat ik iets belangrijks te zeggen had. Ik heb moeten
leren dat je je mond - wil je je handhaven in de wereld - wel iets vaker moet opendoen.
Mijn cabaretprogramma's hebben me daarbij erg geholpen. De teksten kwamen er
op het podium goed uit. Door die ervaringen gedroeg ik me extraverter. Al ben ik
nog steeds niet zo goed in babbeltjes, en al helemaal niet in roddelen. En ik geloof
ook niet in hoe dikker
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het boek hoe beter. Als je je in drie zinnen precies kunt uitdrukken, waarom dan een
hele pagina gebruiken? Ik voel me goed bij een pregnante manier van uitdrukken,
in heldere taal. Dat is mijn stijl.’

Tekeningen
De teksten in de boeken van Joke van Leeuwen worden haast altijd voorzien van
haar eigen associatieve illustraties. Zij verbeelden een gedachtesprong, een droom,
zij verhelderen, of versterken de tekst. ‘Ik heb vaak gemerkt dat kinderen die moeite
hebben met lezen, steun kunnen vinden bij de tekeningen. Alsof ze eerst door het
bos van letters gaan, dan even uitrusten op het bankje van de tekeningen om er daarna
weer vol moed in te springen. Die techniek zie je vooral terug in mijn eerste boeken,
zoals Een huis met zeven kamers en De metro van Magnus.
In mijn op een na laatste kinderboek Toen ik (2017) geef ik kinderen rust door
getypte tekst, tekening en handgeschreven tekst luchtig op de pagina's te plaatsen,
op mijn Wacom-tablet. Dat boek is helemaal op de computer gemaakt. Net als mijn
beeldverhaal Ergens (2016), een vorm die nieuw voor me was.’

Wezenlijk
De boeken van Joke van Leeuwen moeten meer brengen dan amusement. Als zij
schrijft moet het - ook voor haarzelf - wezenlijk zijn. Haar blik op de wereld, de
suggesties die ze de lezer doet, verweeft ze zo genuanceerd in het verhaal dat je het
ongemerkt meeneemt. ‘Ik heb een terugkerende behoefte, noem het gerust noodzaak,
om tot de kern te gaan. Dat wil niet zeggen dat je niet kan lachen in mijn verhalen,
maar wel dat je niet doet alsof het allemaal niet uitmaakt. Ik wil mooie verhalen
schrijven die uit urgentie ontstaan en die écht iets kunnen betekenen.
Daarom ga ik pas aan de slag als ik de drang voel om een verhaal te maken of om
iets te tekenen. Soms word ik ermee wakker, zoals bij Bobbel. Soms zie ik een kind
wat doen, zoals bij Magnus. En soms kan het best een tijd duren voor ik de vorm
vind die geschikt is om het verhaal te vertellen. Dat overkwam me bij Toen mijn
vader een struik werd (2010). Mijn grootouders, ouders en
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ikzelf hebben allemaal wel met vluchtelingen te maken gehad, onder meer door ze
tijdelijk in huis te nemen. Ik heb lang gezocht naar een manier waarop ik die
geschiedenissen in een boek kon vangen en ik onder de verbeelding het verhaal van
hoe vluchten gaat kon laten huizen.’

Sommige dingen gaan voorbij taal
Het boek waarin Van Leeuwen het dichtst bij de werkelijkheid is gebleven is
waarschijnlijk Bezoekjaren (1998). Via haar werk voor Amnesty International
ontwikkelde zich een zeer persoonlijke, levendige correspondentie met een jongen
die in een Marokkaanse gevangenis verbleef. ‘Soms ontving ik brieven van wel
twintig kantjes lang. Zijn dappere, stevige moeder smokkelde de brieven onder haar
borsten naar buiten. Toen hij vrij kwam werd ik uitgenodigd in Marokko. Ik heb
Bezoekjaren echt voor hen geschreven, omdat zij zich daartoe niet in staat voelden.
Het vertelt het verhaal vanuit Zima, het zusje van Amrar. Ik kon het niet vanuit
hemzelf schrijven. Ik heb niet acht jaar in de gevangenis gezeten. Ik kan me in veel
inbeelden, maar de dingen die hij heeft meegemaakt gaan voorbij de taal.
Ik heb wel geprobeerd om taal te gebruiken om te laten zien hoe zwaar het was.
Op een bepaald moment in het boek besluiten de ouders van Amrar naar een
waarzegger te gaan. Ze hebben er nooit wat mee gehad, maar in dit geval willen ze
alles proberen. Bijna onverstaanbaar vertelt de vrouw wat ze in het ei kan zien: “Dat
hij. Dat hij ondersteboven. Dat ze hem. En heel hard.”’

Hoop
De boeken liggen haar allemaal na aan het hart. Maar lep! (1996) heeft een bijzondere
plek omdat het gaat over loslaten. ‘In de jaren negentig heb ik dat aan den lijve
ondervonden. Ik ben er trots op dat ik in dit boek iets moois heb kunnen maken van
dingen die niet leuk zijn.
Je weet nu eenmaal niet hoe dingen waren gegaan als ze anders waren gegaan dan
ze gingen. Het maken van keuzes heeft grote consequenties. Als later blijkt dat het
leven niet altijd is gelopen zoals je dacht dat het zou gaan, kun je ook proberen om
daarin te berusten. Mensen die in de grootste toestanden zitten kunnen nog hopen.
En veranderen. Dat is een grote kracht.’
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Vertrouwen
Waar ze zich vroeger nog wel eens afvroeg of het verhaal wel weer zou komen, heeft
ze nu het vertrouwen dat het goed komt. ‘Ik kan beginnen zonder te weten waar ik
uitkom, omdat ik weet dat ik verrast word als ik me goed concentreer. Ik heb het
altijd zo gedaan, en het wordt eigenlijk alleen maar beter.
Het is niet zo dat ik me nooit richt. Ik denk wel: ik zou nu een roman willen maken,
of een bepaald soort kinderboek. Dan komt er een gedachte en als die niet meteen
weer wegvliegt, dan is dat een begin van meer. Ik zet eerst de boel open. Het moet
gaan stromen. Hoe kun je nu ergens mee ophouden als je nog niet eens echt bent
begonnen?’

Zo werkt dat
In België is Joke van Leeuwen vanaf dit jaar officieel met pensioen. Maar daar wil
ze niks van weten. ‘Ik leer nog steeds, ook het oud worden is iets nieuws. De
gedrevenheid die ik als klein meisje had om dingen te maken, is nooit weggegaan.
Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven zou zijn als die weg zou vallen. En dus ga
ik gewoon door. Bij elk nieuw boek is alles weer leeg. Mag het weer beginnen. Zo
werkt dat. En zo kan het nog heel lang doorgaan.
...want ‘de wereld is een bol en een bol heeft geen begin en geen eind. Hoe
kan ze weten wanneer het eind gekomen is?’1

1

Citaat afkomstig uit Het verhaal van bobbel die in een bakfiets woonde en rijk wilde
worden (van Joke van Leeuwen, Amsterdam, Querido, 1998).
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De eerste dingen van de poëzie
Over klank, ritme en ‘uitgesteld begrip’ in Joke van Leeuwens
gedichten voor kinderen
Annette de Bruijn
Ik weet dat ik niets weet, ik weet het.
(Joke van Leeuwen, 2002, p. 559)
Bij de kinderpoëzie van Joke van Leeuwen zullen veel mensen direct denken aan
het ‘volentje’, ‘veukentje’ en ‘vargeltje’, aan dat ‘ozo heppieje’ gevoel, of aan
‘toejeweetwel’. Of ze zien het gedicht ‘Vliegen’ voor zich en vragen ze zich nog
steeds af wat er toch in die laatste regels staat. Van Leeuwen staat bekend om het
veelvormige samenspel tussen tekst en illustraties, zowel in haar poëzie als in haar
verhalen. Haar taalspel is al even onderscheidend en gevarieerd. Zo komen in haar
kinderpoëzie dichtregels voor als ‘mmhohmmhohmmhohpff’, maar ook ‘O koop'ren
ploert, o zwerkflambouw’.

Joke van Leeuwens (2002) uitspraken over (kinder)poëzie sluiten aan bij de poëtica
die sinds de jaren 1980 dominant is in de Nederlandse kinderpoëzie: ze ziet weinig
verschil tussen kinderen en volwassenen en benadrukt het belang van verwondering,
van de open blik van iemand die de dingen vanuit een verrassend perspectief
waarneemt. Daarbij wijst Van Leeuwen (2002, p. 564) klank en ritme aan als ‘de
eerste dingen van de poëzie’ en ziet ze ‘uitgesteld begrip’ als de kern van wat poëzie
in ons teweeg kan brengen. Ze vraagt aandacht voor het feit dat er verschillende
soorten van weten en begrijpen zijn, hoewel sommige soorten niet altijd de waardering
krijgen die ze verdienen. Poëzie en kinderen zijn daar regelmatig de dupe van.
In deze bijdrage neem ik de poëticale uitspraken van Joke van Leeuwen zelf als
uitgangspunt. Wat bedoelt ze met ‘uitgesteld begrip’ en wat hebben klank
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en ritme daarmee te maken? Ik koppel haar uitspraken aan een cognitieve benadering
van (kinder)poëzie. Dat wil zeggen dat ik haar gedichten benader vanuit de vraag
hoe zij verschillende vormen van waarnemen en ervaren, van weten en begrijpen,
van cognitie, aanspreken en op welke manieren zij betekenis tot stand (kunnen)
brengen. Daarmee wil ik nagaan hoe haar gedichten, voor zover uitgebracht voor
kinderen, ‘een soort begrijpen [teweegbrengen] dat nog niet het soort is dat wij
volwassenen meestal bedoelen als we vragen: begrijp je het wel?’ (Van Leeuwen,
2002, p. 563). Dit is niet uniek voor de poëzie van Joke van Leeuwen, maar haar
gedichten, waarin het spelen met taal een grote rol speelt, zijn bij uitstek geschikt
om het wezenlijke van ‘uitgesteld begrip’ te illustreren.

Poëzie en uitgesteld begrip
In mei 2002 hield Joke van Leeuwen haar Annie M.G. Schmidtlezing getiteld ‘De
eerste dingen’. In die lezing wijst ze ons erop dat er weten en begrijpen, niet weten
en niet begrijpen is in allerlei soorten en vormen: ‘Soms is er een weten dat
tegelijkertijd niet begrijpt, soms een begrijpen dat tegelijkertijd niet weet. Er bestaat
spelend begrip. Er bestaat hoogdravend onbegrip’ (Van Leeuwen, 2002, p. 559).
Volgens Van Leeuwen is een bepaald soort begrijpen van speciaal belang:
Ik weet niet wie de term uitgesteld begrip heeft geïntroduceerd, maar hij
lijkt me voor alle leeftijden bruikbaar. Misschien is er in de kindertijd veel
van dat soort uitgesteld begrip. Er is een soort denken waar nog niet altijd
de goede woorden voor zijn, een soort begrijpen dat nog niet het soort is
dat wij volwassenen meestal bedoelen als we vragen: begrijp je het wel?
(Van Leeuwen, 2002, p. 563; cursief in origineel)
Dit soort denken en begrijpen koppelt Van Leeuwen (idem, p. 563) aan poëzie als
‘het genre bij uitstek waarin je voorbeelden vindt die uitgesteld begrip teweegbrengen,
waarin, als we de tekst binnengaan, iets aan ons kan gebeuren nog voordat we aan
dat begrijp-je-wel toe zijn.’ Ook voor volwassenen is het vaak moeilijk om woorden
te vinden voor die ervaring, omdat het ‘een andere vorm van weten en niet weten,
begrijpen en niet begrijpen’ is (idem). In die
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zin is het soort begrijpen, of niet begrijpen, dat poëzie teweeg kan brengen ook niet
leeftijdgebonden. Toch lijken veel volwassenen, ook schrijvers, volgens Van Leeuwen
te denken dat kinderen vooral gemakkelijk te begrijpen literatuur nodig hebben:
Er zijn schrijvers die de kinderen voor wie ze schrijven aan een overkant
plaatsen en dan wat lager zodat ze de volwassen rug moeten buigen, of op
hun hurken gaan zitten, zonder te beseffen dat hurken niet bestaan. Ze
lijken niet in staat zich in te leven in wat ze zelf zijn geweest en anderen
nu zijn [...]. (Van Leeuwen, 2002, pp. 560-561)
Of het nu is omdat volwassenen denken dat kinderen poëzie niet begrijpen, of omdat
ze zelf zijn vergeten dat uitgesteld begrip een wezenlijke vorm van weten en begrijpen
is, ‘[h]et is een kleine minderheid die nog de tijd en de ruimte neemt om poëzie te
lezen’ (idem, p. 563).
Uitgesteld begrip hangt volgens Van Leeuwen samen met waar veel poëzie ons,
in alle leeftijden, als eerste mee voedt. De dichter Jorge Esquina drukte dat als volgt
uit:
Een gedicht kan best een intellectuele spanning hebben, maar om te
beginnen moet het de zintuigen aanspreken. Woorden hebben een gewicht,
textuur en geur, een vorm, ik zie taal als een lichaam, een organisme. Een
woord is adem, adem is concreet. Woorden [...] leven. Ze zijn geen concept.
Als ik een gedicht lees, ook als ik dat in stilte doe, hoor ik klank, ritme.
(Esquina, 1998; in Van Leeuwen, 2002, p. 564)
Dit is geen nieuwe of exclusieve opvatting van wat poëzie is, of doet. Het wordt door
velen als essentieel kenmerk van poëtisch taalgebruik gezien. De ‘poëtische functie’
van taal, zoals Roman Jakobson (1987) dit aspect vanuit taalkundig perspectief
aanduidt, komt naar voren wanneer in het gebruik van taal de aandacht primair op
de vorm, op de klank en het ritme, de toon en intonatie ervan is gericht. Het gaat dan
niet om waar woorden naar verwijzen in ‘de werkelijkheid’, het gaat niet om hun
symbolische waarde. Die kunnen ze óók hebben, maar binnen de poëtische functie
van taal gaat het uitsluitend
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om de woorden zelf, om hun esthetische eigenschappen, hun klank, hun ritme.
Die poëtische functie is niet voorbehouden aan gedichten. Denk bijvoorbeeld aan
reclames waarin alliteratie wordt gebruikt om een merknaam in ons geheugen te
griffen. Ook romans kunnen poëtisch taalgebruik bevatten, net als popliedjes, maar
gedichten zijn doorgaans de plaatsen waar poëtisch taalgebruik het meest
geconcentreerd is. Voor veel dichters werken klank en ritme als primaire - sturende
of stuwende - elementen in het ontstaan van een gedicht. Zo schreef Robert Anker:
Om een belangrijk misverstand uit de weg te ruimen: een gedicht is niet
een poging woorden te zoeken bij een reeds bestaand idee of gevoel. Het
ontstaan van een gedicht begint ermee dat de dichter (ik ga van mijzelf uit
maar ik praat voor velen, voor allen, denk ik) ontvankelijk is voor poëzie
en dat zet een zeker gevoel van annunciatie in beweging - letterlijk
beweging: er dient zich een gevoel van nadering aan, van ritme. (Anker,
2010, z.p.)
In dans wordt dat ritme door lichamelijke bewegingen tot uitdrukking gebracht; in
muziek zijn het de klanken van instrumenten. In poëzie is taal het instrument waarmee
de dichter dat ritme een waarneembare gestalte geeft. Daarom zei de Franse dichter
Paul Valóry dat aspecten als ritme in poëzie ‘verwijzen naar een kern die niet kan
worden uitgesproken, die er niet staat, maar deze kern kan alleen bestaan door wat
er wel staat’ (Valóry, 1927; in Roder, 2001).
Dit betekent niet dat gedichten alleen maar ritme en klank zijn en geen betekenis
hebben. Gedichten zeggen ook iets over (een specifieke ervaring van) de
werkelijkheid. Vaak produceren ze zelfs veel mogelijke betekenissen, of brengen ze
een betekenis op verschillende manieren tot uitdrukking. De woorden en vooral hun
betekenissen dienen zich, voor veel dichters, echter pas in tweede instantie aan (Waal
& Lindner, 2009). De dichter J.C. Bloem (in Roder, 2001) zei hierover: ‘Men houdt
de latere woorden als het ware tegen een achtergrond van ritme en klank, die in de
eerste gegeven is, en luistert ingespannen, of zij passen in het geheel.’ De notie dat
poëzie haar oorsprong vindt in ritme en klank, in adem of een gevoel van nadering
doet denken aan Joke van Leeuwens ‘zinnen die zingen vanbinnen’:
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Zinnenverzinzin
Soms kun je zinnenverzinzin hebben:
zin om de zinnen die zingen vanbinnen
naar buiten te spinnen als spinnen hun webben.
Zodra je begint is er al een begin,
een zinnenvanbinnenverzinzinzin.
(Uit: Joke van Leeuwen, Ozo heppiejer, 2012)

In het proces zoals Robert Anker (2010) dat beschrijft, komt betekenis als vanzelf:
‘Na een aantal regels neemt het gedicht de regie over, het stuurt zichzelf dwingend
in de richting van een betekenisgeheel, zonder dat de dichter dat precies kan en wil
omschrijven.’ Er zullen ook dichters zijn bij wie een gedicht juist begint in een idee,
of een beeld. Ook zij spelen echter met de poëtische functie(s) van taal om dat idee
of beeld uit te drukken.
Zoals ritme en klank doorgaans een cruciale rol spelen in het scheppingsproces
van poëzie en voorafgaan aan betekenis, zo doen ze dat volgens velen ook in de
leeservaring van poëzie. Het is wat Jan de Roder ‘Het schandaal van de poëzie’
(2001) noemt: dat je van poëzie kunt genieten, dat je een poëtische ervaring kan
hebben, zonder te begrijpen waar een gedicht over gaat, zonder te weten wat het
betekent. Volgens De Roder (idem, p. 28) is het ‘alsof ritme de hang naar inzicht
doet afnemen, de neiging daartoe weet uit te stellen.’ Variërend op een uitspraak van
Paul Valéry is De Roder (idem) van mening ‘dat het de volgehouden aarzeling is
tussen ritme en betekenis in het gedicht, die de poëtische ervaring kan uitmaken’.
Volgehouden aarzeling, of uitgesteld begrip, is dan een wezenlijk kenmerk van die
poëtische ervaring.
De vraag ‘begrijp je het wel?’ gaat voorbij aan het wezenlijke van de volgehouden
aarzeling, van het uitgesteld begrip. Die houding vertroebelt volgens Van Leeuwen
(2002, p. 561) de blik die nodig is om een helder zicht op de eerste dingen te houden.
De blik die nodig is - die van de eerste dingen -, is volgens haar een blik vanaf de
zijkant, of van onderaf. Het is een subversieve blik die achter de norm ziet, of er
dwars doorheen: een blik die vaak met (de maatschappelijke positie van) kinderen
wordt geassocieerd, maar die in feite niet aan leeftijd gebonden is (idem, p. 567).
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Begrijpend lezen
In het gedicht ‘Begrijpend Lezen’ uit Ozo heppiejer (2012) komt heel mooi tot
uitdrukking hoe poëzie iets in ons teweeg kan brengen ‘nog voordat we aan dat
begrijp-je-wel toe zijn’ (Van Leeuwen, 2002, p. 563).

Begrijpend Lezen
O koop'ren ploert, o zwerkflambouw
(Wat zegt-ie nou? Wat zegt-ie nou?)
wiens schijnsel tot de einder stiet
(Ik snap het niet. Ik snap het niet.)
o immer gloênde levensbron
(Het is de zon! Het is de zon!)
die droogt der gronden slib en sop.
(Hou nu maar op. Hou nu maar op.)

De spreker in dit gedicht probeert ingewikkelde dichtregels te begrijpen, is op zoek
naar de betekenis van die mysterieuze taal. Wat is een ‘koop'ren ploert’, een
‘zwerkflambouw’? Gaandeweg het leesproces wordt het raadsel opgelost: ‘Het is de
zon! Het is de zon!’. Als het (enige) doel van het lezen van een gedicht is om te
achterhalen waar het over gaat, dan is de lol er ook snel van af zodra we het weten,
zo geeft de slotregel (‘Hou nu maar op. Hou nu maar op.’) aan. Tegelijk gebeurt er
iets anders in het leesproces. Vanaf de eerste dichtregel neemt de spreker het metrum,
het patroon van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen, van de dichtregels
over:
O koop'ren ploert, o zwerkflambouw
(Wat zegt-ie nou? Wat zegt-ie nou?)

De ‘maat’ van de dichtregels dringt zich meteen aan de spreker op, en de woorden
van de spreker brengen eindrijm tot stand (zwerkflambouw - nou; stiet - niet) nog
voor er sprake is van begrip in de zin van ‘begrijp je het wel?’. De spreker drukt zich
uit in een poëtische structuur van herhaling, ritme en klank. Ook dat is een vorm van
begrijpen die in het leesproces een rol speelt, in het lezen van poëzie zelfs een cruciale
rol. Door dit gedicht de titel
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‘Begrijpend Lezen’ te geven, kan het enerzijds gezien worden als een (humoristisch)
commentaar op de doorgaans sterke nadruk op het verstandelijke, intellectuele,
begrijpen van teksten. Anderzijds laat het gedicht ons ook ervaren dat ‘begrijpen’ in
het geval van poëzie anders of meer is dan alleen het rationele begrijpen van de
betekenis van de woorden. Het gedicht maakt duidelijk dat er ook zoiets is als een
fonetische, ritmische orde in taal en niet alleen een intellectuele orde.

De eerste dingen van de poëzie
Klank en ritme, ‘[d]at zijn de eerste dingen van de poëzie,’ zegt Joke van Leeuwen
in haar Annie M.G. Schmidtlezing (2002, p. 564). In verschillende wetenschappelijke
studies wordt het spelen met de poëtische functie van taal aangewezen als ‘natuurlijk’
fenomeen in taalverwervingsprocessen bij kinderen, ongeacht met welke taal ze
opgroeien:
[W]e know [...] that all normal [sic] children in all cultures go through a
stage in the language acquisition process in which they invent or repeat
rhymes, play with sound, etc. - in other words, they play with the poetic
function, both as the dominant function and as a subordinate function.
Jump-rope rhymes, counting-out rhymes, street games of all sorts, [...] all
attest to the importance of the poetic function in language learning.
(Waugh, 1980, p. 60)
In de vroegste fasen van het leven doet alle taal zich nog als ritmische klankpatronen
aan ons voor. Al in de wieg beginnen we met het vormen en herhalen van bepaalde
klanken. Dit breidt zich allengs uit naar de herhaling van eerste woordjes als mama
en papa, en vaak blijft het spelen met klankherhalingen, met rijm en intonatie nog
lange tijd onderdeel van het taalverwervingsproces. ‘In the beginning of our childhood
we are all “versifiers”,’ stelt Kornei Chukovsky, ‘it is only later that we begin to
speak in prose’ (1971/1925, p. 64).
In Revolution in Poetic Language (1984) noemt Julia Kristeva de brabbeltaal van
zeer jonge kinderen, vol klanken, ritmes en intonatie, ‘semiotische taal’. De
semiotische taal is een pre-linguïstische (voortalige) taal die uiting geeft aan intuïtieve,
fysiologische driften en behoeften zoals de nood aan voeding,
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maar ook aan contact, geborgenheid en binding. De dialoog tussen primaire verzorger
en baby is een voorbeeld van een bijna exclusief semiotische dialoog.
De eerste vormen van poëzie waar de meesten van ons mee in aanraking komen,
de wiegeliedjes en bakerrijmen, sluiten hier naadloos op aan: ‘De klank is belangrijker
dan de tekst en er komt dan ook veel “taalmuziek” in de wiegeliederen voor: veel
rijm en veel - vanuit het alledaagse taalgebruik bekeken - “onzinwoorden” als eia
poppeia, suja suja, ea ea enzovoorts’ (Meijer, 1997, p. 150) Die ‘woorden’ hebben
volgens het symbolische taalsysteem, waarin taal verwijst naar iets in de
werkelijkheid, geen enkele betekenis. Toch kunnen we die taalmuziek wel als heel
betekenisvol ervaren door de klank, het ritme, de ademhaling die resoneren in het
lichaam en ontspanning of een gevoel van geborgenheid geven. Die klanktaal is
betekenisvol in de semiotische modaliteit van taal, ‘de taallaag waarin taal geen
betekenis is, maar pure klank, ritme en muziek’ (idem, pp. 150-151).
Deze semiotische taal is dus een concrete, zintuiglijke taal en wordt gaandeweg
de taalontwikkeling grotendeels onderdrukt door de symbolische functies waarin
woorden gekoppeld zijn aan relatief stabiele betekeniscategorieën op basis van sociale
‘afspraken’. Kristeva (1984) ziet beide modaliteiten echter als onderling afhankelijk
en als absoluut onafscheidelijk in hoe betekenis tot stand komt. Het semiotische is
de pulserende stroom van energie die taal tot leven wekt, die kleur en emotie in ons
taalgebruik legt, die ons lichamelijk in taal aanwezig laat zijn. De interactie en
verhouding tussen de twee modaliteiten verschilt per type discours - verhalend,
meta-talig, theoretisch, poëtisch, et cetera -, maar Kristeva dringt erop aan dat we
altijd zowel de taal van het lichaam als de taal van het verstand, zowel de natuurlijke
als de culturele taal, serieus moeten nemen in processen van betekenisgeving.
Poëtische taal is volgens Kristeva (1984) bijzonder omdat ze voorrang geeft aan
het semiotische, aan klank, ritme, de materialiteit van woorden. In poëzie wordt de
dominantie van de symbolische functies van taal en daarmee de dominantie van het
intellectuele weten en begrijpen doorbroken of verstoord. Poëzie spreekt heel expliciet
die andere vorm van cognitie aan omdat het ons de taal lichamelijk, of ons de
lichamelijkheid van taal, laat ervaren. Ze herinnert ons eraan dat wij niet alleen maar
bestaan bij de gratie van de bestaande betekeniscategorieën van de symbolische taal,
als man/vrouw,
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kind/volwassene, maar dat wij ook lichamelijk zijn. Die twee lagen of vormen van
cognitie zijn steeds beide van invloed op onze ervaring en betekenisgeving.
In aansluiting op de theorie van Kristeva stelt Karen Coats in ‘The meaning of
children's poetry: A cognitive approach’ (2013) dat poëzie kinderen enerzijds, via
haar metaforen, helpt begrijpen wie ze zijn als subjecten en objecten in een wereld
van tekens (de symbolische taal). Anderzijds behouden de ritmes en klanken van
poëzie, waarvan de metriek, de fonetiek en de structuren resoneren met het lichaam
en lichamelijke processen, het lichaam in taal (p. 134). Poëzie verbindt ons dus niet
alleen met de culturele wereld waarin we leven, maar ook met ons lichaam. Poëzie
benadrukt die eigenschappen van taal die voortkomen uit en resoneren met
lichamelijke processen, zoals onze hartslag, ademhaling en alle (andere) organen die
een rol spelen in het produceren en waarnemen van klank. Dus, zegt Karen Coats:
[...] children's poetry accomplishes a feat even more profound than that
of connecting us to a particular cultural heritage, with its unique histories,
material conditions, and sense of humor. I would argue that children's
poetry enables each of us, no matter what our culture, to move from being
bodies in the world to being bodies in language. (Coats, 2013, p. 134)
Joke van Leeuwen (2002, p. 564) heeft gezegd: ‘Omkering van vaste hiërarchieën
is een kenmerk van het soort van onderaf geschreven boeken waarbij ik me thuis
voel.’ Poëzie is een genre dat in ieder geval breekt met de heersende hiërarchie in
de taal, waar de symbolische orde doorgaans boven de semiotische orde staat.
Daarmee doorbreekt poëzie ook de heersende hiërarchie van het intellectuele weten
en begrijpen boven het lichamelijke of intuïtieve weten en begrijpen. Dit geldt niet
alleen voor kinderpoëzie en voor kinderen. Ieder mens heeft het vermogen om die
‘eerste dingen van de poëzie’ als wezenlijk en betekenisvol te ervaren.

De taal van het lichaam
Hoe die semiotische taal, taal als pure klank, ritme en muziek, kan werken in gedichten
van Joke van Leeuwen, hoe haar gedichten een meer lichamelijke

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

30
vorm van begrijpen kunnen aanspreken, is heel duidelijk te illustreren met ‘Oefniejoor’
uit de bundel Ozo heppiejer (2012):

Oefniejoor
oefniejoor
oefegnie
egniejoor
toeternietoe
toeteregnietoe
geefniejookoor
egnie eggiesnie?
egnie
eg

Het taalgebruik in dit gedicht is niet primair toegespitst op het overbrengen van
symbolische betekenis. Door de afwijkende, ongrammaticale spelling waarbij de
meeste regels ogenschijnlijk uit een enkel ‘onzinwoord’ bestaan, laat dit gedicht
typografisch al zien dat taal hier op een ‘onalledaagse’ manier wordt gebruikt. De
ongearticuleerde stroom van klanken en het gebruik van ‘eggiesnie’ maken deze
manier van spreken heel persoonlijk, zoals ze alleen maar kan bestaan tussen mensen
die sterk met elkaar verbonden zijn. Het is een bijna volledig semiotische dialoog,
want hoewel we er wel woorden in kunnen herkennen, wordt hier toch vooral op
emotioneel niveau gecommuniceerd: geruststelling, troost en zorg worden in klank
tot uitdrukking gebracht. De illustratie bij het gedicht, een volwassene die een kind
liefdevol omarmt, toont die nabijheid en troost.
Joke van Leeuwen heeft meer gedichten geschreven waarin de semiotische taal
direct waarneembaar is. Zo zijn er de ‘versjes om te mompelen’. Het ‘Versje om te
mompelen als je niet goed in slaap kunt komen’ en het ‘Versje om te mompelen als
je niet goed wakker kunt worden’ verschenen voor het eerst in Hoor je wat ik doe?
(1984) en werden later opgenomen in de poëziebundels Ozo heppie (2000) en Ozo
heppiejer (2012). In het laatstgenoemde gedicht voelen we hoe de taal, verbonden
met onze lichamelijke processen als ze is, 's morgens ook moeite kan hebben om te
ontwaken:
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mmhohmmhohmmhohpfff
mmhohmmhohmmhohpfff
izzolekkewarmier
izzolekkewarmier
mamoewakkewoh
mamoewakkewoh
moemewazze
moemewazze
hup

Dit gedicht bestaat bijna volledig uit taal die alleen maar klank is. We voelen de
inspanning om woorden te vormen vanuit een lichaam (inclusief brein) dat nog niet
helemaal wakker is, dat nog sluimert in de warmte en loomte van de slaap. Langzaam
wordt de overgang gemaakt van het gevoel, het zijn in het hier-en-nu
(‘izzolekkewarmier’), naar het verstand, het ‘moeten’. Waar de klanken eerst nog
vloeiend in elkaar overlopen, vraagt het uitspreken van ‘hup’ om een kordate,
krachtige ademstoot die de fysieke actie van het opstaan tegelijk markeert en
aanmoedigt.
In het ‘Versje om te mompelen als je niet goed in slaap kunt komen’ gebruikt Joke
van Leeuwen de taal om het omgekeerde effect te bewerkstelligen:
de slome slak slaapt in de slappe sla
de slome slak slaapt in de slappe sla
de slome slak slaapt in de slappe sla
de slome slak slaap idde slappe sla
de slowe slah slawidde slawe sla
de sllde slll saal asssasssssssss
de sll de sll
sssssss

Van Leeuwen neemt hier een tongbreker als uitgangspunt, maar verlegt de aandacht
naar het rustgevende (of slaapverwekkende) effect dat we associëren met de s-klank,
als in suja, sssst, sussen, slaap en stil. Bij de woorden in dit
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gedicht valt dat associatieve betekenisveld van de s-klank samen met de symbolische
betekenis van de woorden zelf, zoals in sloom, slak, slaapt en slap: allemaal woorden
die gekoppeld zijn aan traagheid of (s)loomheid. Zelfs ‘sla’ gaat een symbolische
verbinding aan met slaap, in de connotatie ‘een bedje van sla’. De sl-klank kost
daarbij relatief veel tijd om uit te spreken waardoor de spraak vanzelf vertraagt en
in het gedicht uiteindelijk in die klank blijft hangen. Zo wordt het proces van in slaap
vallen hier in klank en ritme uitgedrukt.
Ik heb meegemaakt dat dit vers werd voorgelezen, of liever: werd gedaan, in een
groep 4 op een Maastrichtse basisschool.1 De leerkracht vraagt eerst of de kinderen
weleens niet goed in slaap kunnen komen en wat ze dan doen. Een van de jongens
demonstreert zijn methode en daarmee onbewust ook precies het effect van het vers:
De leerkracht vraagt nu of de kinderen ook trucjes hebben om dan toch in
slaap te vallen. ‘In je kop schaapjes tellen,’ weet L en hij doet meteen voor
hoe dat gaat: ‘Eén, twee, drie,’ telt hij, ‘vieeer, vfff, zssssss.’ De leerkracht
wijst erop dat je dan slaperig wordt van het tellen en dus gaat... mompelen.
(Bruijn, 2015, p. 400)
Nadat andere kinderen ook zo hun eigen methodes hebben gedemonstreerd om in
slaap te vallen, neemt de leerkracht haar voorleesmap op schoot, maar brengt het
vers uit haar hoofd en leeft zich helemaal in. De eerste regels spreekt ze duidelijk en
opgewekt uit, maar gaandeweg gaat ze steeds meer mompelen en trager spreken,
gaapt eens tussendoor en als ze helemaal niet meer te verstaan is, doet ze of ze in
slaap valt (ze laat haar ogen dichtvallen en haar hoofd zakken). Al na de eerste regel
roept een jongen van achteruit de klas vol ongeloof: ‘Juf, staat dat er echt?’ Na afloop
vraagt hij dat opnieuw. Verschillende kinderen staan op en kijken in de map: ja, het
staat er echt. ‘Ja joh, anders zou de juf het toch ook niet voorlezen!’ roept een meisje.
Als afsluiter merkt L nog op: ‘Dat is hetzelfde als bij schaapjes tellen, dat je dan
steeds minder kan zeggen’ (De Bruijn, 2015, p. 401).

1

Deze observatie was onderdeel van mijn promotieonderzoek naar de bijdrage van kinderpoëzie
aan de culturele geletterdheid van kinderen in groep 2 en groep 4 van het basisonderwijs.
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Het vers werd op verschillende scholen voorgelezen en in alle groepen 4 werd het
zeer gewaardeerd. In hun logboek schreven leerkrachten bijvoorbeeld: ‘Dat je juf
zelf erbij in slaap valt is natuurlijk hilarisch. Een fijn versje om in een drukke groep
als deze een rustmoment te creëren’ (idem, p. 400). Ook in een andere groep had het
vers een rustgevend effect op de hele groep: ‘Kinderen vonden het geweldig! Ze
vielen ervan in slaap... sommigen werden erg ontspannen’ (idem). Kinderen begrepen
de werking van dit gedicht en waardeerden tegelijk de discrepantie tussen ‘op school
zijn’ en ‘in slaap vallen’. De jongen die vroeg ‘staat dat er echt?’ bemerkte daarnaast
vol verbazing dat ook geschreven taal zich niet aan de regels hoeft te houden.

Voelbare structuren
Uiteraard schrijft Joke van Leeuwen niet al haar gedichten in dergelijke klanktaal.
Ook andere vormen van poëtisch taalspel die op hun eigen wijze de symbolische
orde doorbreken, komen voor. In veel gedichten speelt Van Leeuwen met dubbele
betekenissen van woorden waarmee ze laat zien dat het ‘transparante’, op regels
gebaseerde, symbolische taalsysteem niet zo ondubbelzinnig is als het lijkt. Zo speelt
het gedicht ‘Zinnenverzinzin’ met de dubbele betekenis van de woorden ‘zin’ en
‘spinnen’. Het gedicht ‘Verwarrende werkwoorden’ uit Ozo heppie(jer) (2000/2012)
ontmantelt de logica van werkwoordvervoegingen door de grammaticale regels te
confronteren met de poëtische ‘regels’ van klankherhaling:

Verwarrende werkwoorden
Lopen wordt liep,
maar hopen niet hiep.
Laten wordt liet,
maar praten niet priet.
[...]
Zullen wordt zou,
maar vullen niet vou.
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Zwemmen wordt zwom,
maar klemmen niet klom.
Ja. Maar waarom?

Het feit dat dit gedicht maar liefst drieëntwintig (!) coupletten telt, benadrukt niet
alleen hoeveel ‘verwarrende werkwoorden’ er zijn. Het bewijst ook hoe dwingend
een ritmisch klankpatroon in poëzie kan zijn: we worden lichamelijk in de cadans
van zo'n stramien meegenomen waarbij het lastig is om niet op de maat mee te
bewegen.
Ook het gebruik van alliteratie en assonantie maken dat de taal van gedichten vaak
eerst ons lichaam aanspreekt nog voordat we aan het begrijp-jewel toe zijn. Het maakt
de materiële eigenschappen van woorden, hun klank, gewicht, textuur en vorm,
voelbaar. Het vers ‘Het ouderwetse liedje van Tine’ uit Iep! (1996), later opgenomen
in Ozo heppie(jer) (2000/2012), laat dat heel duidelijk horen en voelen:

Het ouderwetse liedje van Tine
Beps, de Beps van Bob en Babs,
had wat sleums en had wat slaps
en haar prachtjas had wat kraps.
Oei, daar knapten alle knopen,
jas woei open bij het lopen.
Beps, de Beps van Bob en Babs,
heeft gesnikt en niet gesnopen.

Iedere regel van dit vers bevat klankherhaling, in de medeklinkers aan het begin van
woorden (alliteratie) of in de klinkers (assonantie), zoals de ‘a’ in ‘(haar) prachtjas
had wat kraps’. Vooral alliteratie, ook wel stafrijm genoemd, is sterk sturend in het
ritme. De dichter Guido Gezelle stelde al allitererend: ‘de Stafrijmen zijn gelijk
Stapstenen, waarop men Steunt met de Stemme’ (in Pollmann, 1948, p. xiv). Als
vanzelf beïnvloedt die klankherhaling welke woord(del)en nadruk krijgen: ze stuurt
onze adem waardoor ritme ontstaat.
Zo zijn er in de gedichten van Joke van Leeuwen allerlei ritmische klank-structuren
te vinden die de muzikaliteit van poëtisch taalgebruik duidelijk
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voelbaar maken. Sommige gedichten hebben een vraag-antwoord-structuur, zoals
‘Hoe komt dat daar’ uit Ozo heppie(jer) (2000/2012). Wanneer zo'n gedicht door
twee mensen gebracht wordt, in ‘beurtspraak’, is ervaarbaar hoe de ritmische structuur
ook tussen twee mensen voor een zekere lichamelijke synchronisatie zorgt in de
beklemtoning en de ademhaling. Het is als samen zingen, waarbij meerdere lichamen
als een gaan functioneren:
Hoe komt daar die schram? Hoe komt daar die schram?
Dat komt... nee, ik weet niet meer goed hoe dat kwam.
En zit-ie er pas? En zit-ie er pas?
Hij moet zijn gekomen toen ik er niet was.
[...]

Ook dit gedicht laat ons ervaren hoe moeilijk het is om, als je eenmaal in het ritme
zit, de puls en flow weer te doorbreken. De achtste strofe eindigt dan ook met: ‘Hou
nou maar eens op, ja! Zo is het wel goed!’
Tot nu ben ik ingegaan op ritmische patronen op basis van klank die heel duidelijk
werken in het semiotische systeem van de belichaamde taal. Poëzie kan echter ook
structuren bevatten die onze ruimtelijke cognitie aanspreken: ‘bewegingen’ die in
de tekst besloten liggen. Soms maakt een gedicht een slingerbeweging, bijvoorbeeld
van opbouw naar afbraak en weer terug, of wordt er een talige ketting geregen. Ook
een circulaire structuur is mogelijk, zoals in ‘Versje dat nooit afgelopen is’ uit Een
huis met zeven kamers (1979) en later opgenomen in Ozo heppie(jer) (2000/2012).
Dit vers begint zo:

Versje dat nooit afgelopen is
Vraag ik mijn vader wat hij weet,
wat hij vergeet van wat hij deed
of niet deed wat ik doe,
dan zegt hij: kind, ga jij vandaag
met deze vage rare vraag
maar naar je moeder toe.
[...]
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In dit geval komt na de vader de moeder, die doorverwijst naar de juffrouw, die het
kind doorstuurt naar de directeur, die het weer doorstuurt naar de vader, waarmee
we weer bij de eerste strofe aanbelanden en opnieuw beginnen. Iedere strofe begint
met ‘Vraag ik ...’ en kent eenzelfde opbouw. De vragen blijven steeds vaag, maar
gaan over wezenlijke zaken als weten en vergeten, zien en vinden, willen en zijn,
wat kan, wat moet, wat goed is. Het antwoord van de volwassenen begint steeds
uitdrukkelijk met ‘kind, ...’ waarna ze het kind en haar of zijn vragen afwijzen en
doorsturen naar de volgende persoon. Terwijl de volwassenen in dit gedicht steeds
hun machtspositie benadrukken ten opzichte van het kind, wordt hun ingesleten
desinteresse op subtiele wijze ontmaskerd. Tegelijk maakt de circulaire structuur
van dit gedicht voelbaar hoe de ‘ik’ eindeloos kan blijven vragen en eindeloos zal
worden doorverwezen zonder ooit een antwoord te krijgen. Daarbij wordt de tekst
naar het ‘einde’ toe steeds kleiner weergegeven op de pagina, waardoor ook de
typografie (visueel) oneindigheid uitdrukt.
Zo kunnen gedichten ons meenemen in hun klanken, ritmes en bewegingen die
soms dusdanig sterk aanwezig zijn dat we nauwelijks met het ‘begrijpje-het-wel?’
bezig zijn en volledig in de ban van de ritmische patronen raken. In de tot nu toe
besproken gedichten zijn die patronen heel duidelijk aanwezig. In veel van haar
gedichten speelt Joke van Leeuwen heel expliciet met de mogelijkheden van taal als
materiaal dat je in allerlei vormen kan kneden als een ‘Kliedertje kloddertje klei’,
kan ‘Lijmen’ tot ‘een volentje, een veukentje, een vargeltje’, of juist kan ontleden
door het te ontdoen van de ‘Klnkrs’ (allen in Ozo heppie(jer), 2000/2012). Daarmee
doorbreken deze gedichten de dominantie van de symbolische modaliteit van taal en
van het intellectuele weten en begrijpen.

Gedachten, ideeën en beelden
Joke van Leeuwen schrijft echter niet alleen gedichten waarin klank en taalspel heel
expliciet op de voorgrond staan. Ze maakt ook poëzie waarin een idee of ervaring
via de symbolische betekenis van taal wordt overgebracht en de werking van klank
en ritme subtieler is, zoals in ‘Bang in het donker’ over een kind dat liever wil dat
papa en mama thuis blijven, of ‘Een morgen thuis’ over een ziek kind dat de kamer
als voor het eerst ziet: ‘Nu lig ik in de kamer en het
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is een uur of tien./ 't Is net of ik de kamer zo niet ken,/ omdat ik nooit alleen met
mama ben/ en ik de kamer zo nooit heb gezien.’ Er zijn zelfs gedichten die ‘Gedachte’
of ‘Weten’ heten. De materiële aspecten van taal lijken hier ondergeschikt aan de
symbolische aspecten ervan.
Toch zijn klank en ritme ook in dergelijke gedichten steeds aanwezig en spelen
een belangrijke rol in hoe poëzie ‘uitgesteld begrip’ teweeg kan brengen. Als laatste
voorbeeld bespreek ik de eerste twee strofen van ‘Het bos was tachtig’ uit Ozo
heppie(jer) (2000/2012) om die werking nog eenmaal te illustreren:

Het bos was tachtig
Het bos was tachtig, zij tien jaar oud.
Ze had er van gras en van sprokkelhout,
met mos en modder een hut gebouwd
en buiten was de wc.
De vloer was van gras, het dak was van gras,
de stoel en de kast en het zachte matras,
maar de koek was van koek en het glas was van glas
en van water was er de thee.
[...]

Bij het lezen van dit gedicht kunnen we ervoor kiezen om ons vooral bezig te houden
met de symbolische betekenis: het gedicht beschrijft een (her)kenbare werkelijkheid,
het vertelt een verhaal. We kunnen de eerste strofe samenvatten als: een meisje van
tien heeft in het bos een hut gebouwd. De tweede strofe beschrijft hoe de hut eruitziet.
De vraag ‘begrijp je het wel?’ lijkt gemakkelijk te beantwoorden.
Dat zegt echter niet zoveel over dit gedicht; het zegt niets over hoe dit gedicht het
verhaal vertelt. Als we het gedicht lezen, zien we niet alleen een bos voor ons en een
meisje dat daar een hut heeft gebouwd. We voelen ook een ritme dat ontstaat door
de regelmatige afwisseling van onbeklemtoonde en
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beklemtoonde lettergrepen (het metrum), en we horen allerlei klankherhalingen:
Het bos was tachtig, zij tien jaar oud.
Ze had er van gras en van sprokkelhout,
met mos en modder een hut gebouwd
en buiten was de wc.

Zo horen, of voelen, we dat het ‘bos’ en ‘zij’ door de beklemtoning en alliteratie in
hun leeftijden (tachtig en tien) een relatie met elkaar aangaan. In de tweede regel zit
er een onregelmatigheid in het metrum: tussen ‘had’ en ‘gras’, en tussen ‘gras’ en
‘sprok-’ zitten steeds twee onbeklemtoonde lettergrepen. In de cadans van het metrum
vallen die twee lettergrepen in één maat waardoor we ze korter uitspreken en er een
‘huppeltje’ ontstaat: ‘had
gras
sprok-’. Zo wordt puur via klank en ritme
een gevoel opgeroepen van, bijvoorbeeld, ‘kinderlijke’ speelsheid.
Door het patroon van beklemtoning en klankherhaling krijgen in de eerste strofe
vooral de natuurlijke materialen nadruk: gras, sprokkelhout, mos, modder. Zo wordt
zowel symbolisch als in klank en ritme het bos tot leven gewekt. In de tweede strofe
ligt de klemtoon op de elementen die de hut tot een huis maken: vloer, dak, stoel,
kast, matras, koek, glas en thee. Zo werken in alle strofen van dit gedicht - zes in
totaal - de klank en het ritme van de woorden steeds samen met hun symbolische
betekenissen om onze adem en aandacht te sturen en ons de ‘stemming’ van de regels
te doen voelen. Wie het hele gedicht leest, en dat raad ik iedereen aan, voelt ook dat
het gedicht als geheel een beweging maakt, van opbouw naar grootse verwachting
naar (ervaar dat zelf maar). Richten we ons uitsluitend op de symbolische betekenis
van de woorden, dan missen we de wezenlijke rol die klank en ritme in dit gedicht
spelen.
Zoals Joke van Leeuwen (2002) ook stelde, stroomt de adem van een gedicht al
door ons lijf, voelen we de ritmes en horen we de klanken nog voordat we toe zijn
aan het ‘begrijp-je-wel’. Die eerste dingen van de poëzie wijzen erop dat taal niet
alleen een transparant systeem is van afgesproken, culturele, betekenissen in relatie
tot de wereld om ons heen. Die eerste dingen doen ons
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simpelweg voelen dat taal óók lichamelijk is, dat taal voortkomt uit en een beroep
doet op dat waaruit wij allemaal zijn opgebouwd.

Begrijp je wel?
Joke van Leeuwen (2002, p. 563) ziet poëzie als ‘het genre bij uitstek waarin je
voorbeelden vindt die uitgesteld begrip teweegbrengen, waarin, als we de tekst
binnengaan, iets aan ons kan gebeuren nog voordat we aan dat begrijp-je-wel toe
zijn.’ Met deze uitspraak wijst ze erop dat er meerdere vormen zijn van weten en
begrijpen, van cognitie; niet alleen die intellectuele vorm die in onze maatschappij
zo dominant is. Misschien is het de associatie met ‘het kinderlijke’ die de meer
lichamelijke vorm van weten en begrijpen, en daarmee ook de poëzie, parten speelt,
alsof dat een ‘nog-niet-volwaardige’ vorm van cognitie is. Dat is volgens Van
Leeuwen echter een miskenning van wat wij, jong of oud, zijn. Of, in de termen van
Julia Kristeva: het is een miskenning van het feit dat taal niet alleen een symbolisch
systeem is van culturele betekenissen, maar ook een semiotisch systeem dat voortkomt
uit en samenhangt met onze fysiologische processen, onze zintuigen, hartslag,
ademhaling, spieren en (andere) organen. Het is niet zozeer dat kinderen het
intellectuele weten en begrijpen nog niet hebben verworven, maar dat volwassenen
vaak de waardering van het lichamelijke weten en begrijpen (uit het oog) zijn verloren.
Het uitgestelde begrip, als de aarzeling of het samenspel tussen ritme en betekenis,
tussen de semiotische en de symbolische modaliteit van taal, en tussen zintuigen en
intellect, is juist een wezenlijk kenmerk van de ‘poëtische ervaring’. Volgens Joke
van Leeuwen (2002, p. 567) is ‘uitgesteld begrip’ voor iedereen van belang, om ‘door
alle ervaringen van het leven heen niet te vervreemden van de eerste dingen zoals
nieuwsgierige beweeglijkheid, hoopvolle verbeelding en het Verbazië waarmee het
denken begint.’ Alleen daarom al zou iedereen een leven lang de tijd moeten blijven
nemen om poëzie te ervaren.
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Oud
Ik ben behoorlijk oud
want vergeleken met de tijd
dat je nog in je luier schijt
en nog niet weet hoe praten gaat
en nog niet op je benen staat
en nog niet op je eten kauwt
ben ik, al zeg ik het maar zelf
behoorlijk oud: al elf.
Joke van Leeuwen
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Lijfje in Brussel
Joke van Leeuwen
De schouders
Ze is dertien en draagt mijn naam. Het zijn de jaren zestig. In een
voorlichtingsprogramma wordt beweerd dat vrouwen vanwege hun ronde schouders
vooral geschikt zijn voor in huis. Haar schouders zijn hoekig en ze wil niet
binnenblijven.
Ze heeft net van haar moeder gehoord dat ze naar Brussel zullen verkassen. Brussel
ligt in een ander land en ze kunnen er allemaal Frans spreken, terwijl zij niet veel
meer dan ‘Papa fume une pipe’ kan zeggen. Haar schouders zullen met haar naar het
buitenland gaan. Ze weet niet wat ‘schouders’ is in het Frans. Ze heeft gehoord dat
ze in Etterbeek zal komen te wonen. Die nacht droomt ze van een kolkende beek.
Een beek vol etter. Er is geen brug overheen.

De mond
Alle kinderen in haar nieuwe Etterbeekse klas zijn perfect tweetalig. De Franse les
blijkt net zoiets te zijn als de Nederlandse. Ze zegt niets, want als ze een Franse zin
heeft bedacht, zijn de anderen al zes zinnen verder. Het eerste hoofdstuk in het
leerboek heet ‘Le père de la Traction Avant’. Ze heeft geen idee wat een ‘traction
avant’ is. Op het schoolplein gaat ze bij anderen staan. Die beginnen meteen Frans
te praten. Ze loopt niet weg, maar houdt wel haar mond.
De leraar wil haar helpen. Ze mag met haar oudere zusje na school naar zijn huis
komen om te oefenen. Er staat een grote porseleinen kip onder de schoorsteenmantel.
Van ongemakkelijkheid moeten de zusjes giechelen. Ze willen niet, maar het gebeurt.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

43

De ogen
Haar ouders hebben een huis gehuurd in de Bollandistenstraat. In de keuken is er
alleen koud water. De woonkamer is op de eerste verdieping. Als het gezin er aan
het eind van de middag samenkomt, gaat de moeder met tegenzin naar beneden om
het eten klaar te maken.
Tegen de wanden in de woonkamer zit nog originele zijde gespannen. De andere
kamers hebben rustig licht behang gekregen. De huisbazin had donker behang
uitgezocht met grote kronkelende vormen erop. Beleefd wijzen de ouders bijna alles
af. Alleen voor de garderobe beneden, naast de keuken, stemmen ze in met de
voorkeur van de huisbazin. Als ze haar jas ophangt ziet ze het behang dat haar ouders
nooit zelf zouden hebben uitgekozen.

De oren
In de klas houdt ze haar oren open, want veel gaat anders dan ze gewend is en soms
begrijpt ze een woord niet. De kinderen moeten aan het begin van het nieuwe jaar
opstaan op de alfabetische volgorde van hun achternaam. Als de L aan de beurt is,
staat ze op. Ze hoorden vroeger in het telefoonboek altijd bij de L. Haar achternaam
is met een kleine v. De lerares zegt dat ze niet oplet. Ze luistert nog beter, maar weet
niet wat ze moet doen. Bij de V zegt de lerares dat ze had moeten opstaan.
De studieprefect wandelt als een ongenaakbaar man over het schoolplein. Niemand
durft in zijn buurt lawaai te maken. Op een dag dwarrelt er een herfstblad naar beneden
en landt op zijn weelderige haardos. Hij merkt het niet. Hij hoort niet hoe dat ene
blad in zijn haar vrolijk lacht met zijn ongenaakbaarheid.

De zenuwen
Ze woont niet ver van het Jubelpark en heeft begrepen dat het daar jubelt omdat de
Hollanders werden verjaagd. Zulke triomfbogen kent ze niet uit haar geboorteland.
Ze doen daar niet aan triomfbogen.
Op een vroege avond wandelt ze door de buurt, net zoals ze dat in haar vorige
buurt deed. Buiten is het nog licht. Er loopt een man achter haar aan. Ze steekt over.
De man steekt ook over. Ze steekt weer over. De man steekt ook weer
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over. Ze wandelt toch maar niet tot waar ze de triomfboog kan zien, maar rent naar
huis. Ze hangt haar jas op in de garderobe met het drukke behang en vertelt niet wat
er gebeurd is. Later zegt de jongste zus, die naar een andere school gaat, dat er soms
onderweg een auto in haar buurt bleef met een man erin die op een rare manier
bewoog. Ze wist toen nog niet wat hij aan het doen was.

De armen
Ze heeft vriendinnen gevonden. Een van hen woont in een groot huis met twee
trapzalen, niet ver van het Vierarmenkruispunt, dat Quatrebras wordt genoemd. Ze
gaat ernaartoe met de tram. De conducteur, die nog wattman heet en met wie je niet
mag spreken, zegt dat ze te weinig betaalt. Hij zet haar voor het bos de tram uit. Er
is een fietspad naast de rijweg, gescheiden door groen. Quatrebras is voorbij het bos.
Ze denkt dat ze wel te voet bij de vriendin kan komen.
Halverwege springt er een man uit de bosjes. Ze voelt zijn arm om haar heen en
duwt die met haar twee dunne armen uit alle macht weg. Ze weet zich los te rukken
en rent zonder op te letten de rijweg over. Bij de vriendin met de twee trapzalen
wordt de politie gewaarschuwd. Misschien zullen er voortaan geen meisjes met
beginnende borsten en te weinig geld vlak voor een bos uit de tram worden gezet.

De benen
De Mellaertsvijvers zijn bevroren. Ze gaat er schaatsen, met een zusje. Ze heeft
kunstschaatsen die van haar tante zijn geweest. Sinds ze die schaatsen heeft, vindt
ze dat ze kan schaatsen, ze kan zelfs haar ene been over het andere zwaaien en zo
rondjes draaien. Eerst had ze doorlopers, die ze om haar schoenen moest vastbinden.
Die raakten almaar los en gingen scheef zitten. Ze zet haar schoenen onder een boom
en trekt de kunstschaatsen aan. Zo hobbelt ze over het gras naar de rand, stapt op het
ijs en zakt er meteen door. Haar zusje helpt haar weer aan de kant.
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Samen met haar droge zusje rent ze een tram in. Het water druipt uit haar kleren, de
vloer wordt nat. De andere passagiers kijken naar haar, maar zeggen niets. In haar
geboorteland zouden ze allang commentaar hebben gegeven.

De longen
Ze gaan naar een kerk op het Sint-Katelijneplein. Niet de grote van de katholieken,
maar een kleine, die er vanaf de straat als een gewoon huis uitziet. Ze zijn protestants.
Op school vragen leerlingen of protestants ook christelijk is. Haar vader en moeder
zijn niet benauwd christelijk, haar vader vertelt een verhaal over iemand die vraagt
hoe God eruit ziet en iemand anders die zegt dat Ze zwart is. Protestanten vormen
hier maar één procent van de gelovigen. Ze zingen veel en niet op hele noten, zoals
de benauwden.
De eerste keer in die Brusselse verstopte kerk zit ze op het balkon met vader en
moeder, zussen en broers. De gemeente zingt ‘God roept ons broeders’ en het hele
gezin zingt luid en zuiver een tweede stem van dat lied. Zij ook, hoewel ze geen
broeder is.

De neus
De ouders moeten op hun centen letten. De moeder krijgt huishoudgeld, de vader
verdient als hoogleraar protestantse theologie aan een kleine faculteit niet genoeg
voor het grote gezin en de steeds hoger wordende huur. Hij geeft ook protestantse
godsdienst op het atheneum. Ze zit bij hem in de klas, samen met één ander meisje
dat heel weinig zegt. De vader vertelt over Gandhi en Toyohiko Kagawa en meer
mensen die in de geschiedenisles niet aan bod komen.
Op restaurant gaan is eigenlijk te duur, maar wel feestelijk. De ouders bezoeken
graag met hun kinderen La Grande Porte in de Ons-Heerstraat, om er ajuinsoep te
eten, betaalbare, geurige ajuinsoep, stevig en met stukken brood. Ze ziet haar ouders
met hun neus boven hun glas wijn hangen voor ze ervan drinken. Boven hun hoofden
klinkt klassieke muziek.
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Het hart
Ze groeit op en de stad wordt haar stad. Een mengelmoes aan mensen, daar voelt ze
zich in thuis. Ze hoort bij een groepje ongeregeld dat zich Brutopia noemt en acties
verzint. Ze protesteert mee tegen de afbraak van de Noordwijk, tegen het megalomane
Manhattanplan (Manhattan op z'n Frans uit te spreken). Voetgangers zullen op grote
hoogte over loopbruggen wandelen en er zal een kruispunt komen van snelwegen
die Lissabon met Stockholm en Istanboel met Londen moeten verbinden. Het
levendige hart van de volkswijk wordt als eerste ontmanteld. Het plan mislukt. Een
enorm terrein blijft braak liggen. Ze wandelt er soms over de olifantenpaadjes.

De botten
In een Engelstalig blad staat dat de Grote Markt de mooiste parkeerplaats van Europa
is. Ze laveert er op een dag tussen de auto's door. Haar lijf is dun, haar heupbotten
steken nog een beetje uit. Botten zijn beenderen. Ze wordt gewenkt door een oude
vrouw, die vraagt of ze haar wil ondersteunen. Samen schuifelen ze naar waar de
vrouw zegt te wonen. Botten zijn hier laarzen. Ze voelt de botten die voor haar
beenderen zijn onder het magere vel van de vrouw, zo broos zijn die, alsof ze niet
meer op hun plaats willen blijven. Onder de schedel zit alles wel op z'n plaats. De
vrouw vertelt wat ze zo schoon vindt aan de stad. En dat ze overlaatst de Grote Markt
zonder auto's heeft gezien. Zo schoon, zonder auto's. Daar hoopt ze op, dat de Grote
Markt ooit elke dag zonder auto's zal zijn. Zo schoon.
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Nadenken
Wat heb ik lang niet nagedacht
over de zin van zwaartekracht
over het doel van weten
over het einde van de zee
over de last van diarree
en het belang van zweten
wat de bedoeling is van pijn
waarom een schaap een schaap moet zijn
en mensen mensen heten
wel dacht ik nog zo-even na
over de chocoladevla
die ik nu op ga eten.
Joke van Leeuwen
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Schminken
ik vind het niet leuk
om geschminkt te worden
ik hoef dat niet
ik hoef niet op een tijger te lijken
of op een kat
wat je zelf niet eens ziet
er was zo'n tijger die ging huilen
kreeg die er nog meer strepen bij
hoeft niet van mij
echte tijgers en katten
schminken zich ook niet
tot ze eruitzien als een kind
ik vind er niks aan
dat mag ik toch vinden
als ik dat vind?
Joke van Leeuwen
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Verweesde woorden
Over de poëzie voor volwassenen van Joke van Leeuwen
Sander Bax
Joke van Leeuwen publiceerde tussen 1994 en 2016 zeven dichtbundels. De eerste
drie bundels (Laatste lezers uit 1994, Vier manieren om op iemand te wachten uit
2001, en het in 2006 gepubliceerde Wuif de mussen uit) werden als verzameld werk
samengebracht in Fladderen voor de vloed (2007). Daarna verscheen in 2010 de
bundel Hoe is 't. Gedichten in 't Stad, de bundel waarin Van Leeuwen haar werk als
Antwerpse stadsdichter samenbracht. In datzelfde jaar publiceerde ze ook Grijp de
dag aan (2010), twee jaar later verscheen de Gedichtendag-bundel Half in de zee en
in 2016 haar vooralsnog laatste bundel Het moet nog ergens liggen.
Met haar poëzie oogstte Van Leeuwen waardering. Voor Laatste lezers (1994)
ontving ze direct de C. Buddingh'-prijs, Wuif de mussen uit (2006) werd genomineerd
voor de VSB-poëzieprijs. Toch is er nog weinig systematische aandacht geweest
voor Van Leeuwens poëzie. In deze beschouwing wil ik daarom een aantal opvallende
patronen aanwijzen in het poëtisch oeuvre van Van Leeuwen. Het gaat om elementen
die ook in haar andere werk een rol spelen, maar die in haar poëzie op een specifieke
manier aan de orde komen.

Blik
Het eerste element dat ik aan de orde wil stellen, is het element van verwondering
of vervreemding.1 In het werk van Van Leeuwen komen we altijd de ‘vervreemdende
blik’ tegen. Haar vertellers en haar personages maken dingen waar we normaal
gesproken argeloos aan voorbij gaan bijzonder. Van Leeuwen wil ons gevoelig maken
voor het effect van onze (vastgeroeste, door conventies bepaalde) manier van kijken
op wat we zien. In Een halve hond heel denken (2009) legt Van Leeuwen dat principe
helder uit.

1

Zie: Duyvendak (2016).
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We kijken elke dag om ons heen, maar niet alles wat er te zien is dringt
tot ons door. Dat zou ook wel vermoeiend worden, ons hoofd zou overvol
raken van al die beelden.
Een klein kind voor wie de wereld nieuw is kan lopen te wijzen naar wat
het mooi vindt, naar een windvaantje aan een schoorsteen of een poes
achter een raam. Het ziet dingen die volwassen mensen niet meer opvallen.
Als je ergens bent waar je het denkt te kennen kijk je minder goed om je
heen dan als je ergens voor het eerst bent. (p. 9)
Die andere of vreemde blik in Van Leeuwens poëzie, wordt ook wel de blik van het
kind genoemd. Niet alleen in de boeken die als jeugdliteratuur gepresenteerd worden,
maar ook in haar andere werk is er altijd die ongebonden, nog niet door conventies
en maatschappelijke regels voorgevormde kijk van het kind. Cyrille Offermans heeft
aangegeven dat in dit principe de rode lijn van Van Leeuwens werk te vinden is:
‘Alles wat natuur lijkt, is cultuur, conventie, gewoonte’ (Offermans, 2012). Van
Leeuwen daagt ons uit om onze ingesleten houdingen en voorgevormde perspectieven
te herkennen en te relativeren zodat we het bijzondere in het gewone gaan zien. Zelf
heeft ze dat in haar Albert Verwey-lezing ‘het onvanzelfsprekende van het
vanzelfsprekende’ genoemd.
Proza en poëzie zijn bij uitstek geschikt om vanzelfsprekendheden te
doorbreken en naar nieuwe wegen van de verbeelding vanuit de
werkelijkheid te zoeken, om andere kanten en perspectieven te vinden en
om, hoe oud we ook zijn, te blijven oefenen in als nieuw kijken. (Van
Leeuwen, 2013)
De vraag of haar werk tot de jeugdliteratuur of tot de volwassenenliteratuur behoort,
doet voor haar helemaal niet ter zake. In alle genres die zij bedrijft, gaat het om
‘nieuw kijken’, om het ‘vreemd maken’ van de blik. Dat zij om dat te bereiken vaak
de blik van het kind inbrengt, betekent niet dat zij nu per se zo dol op kinderen is.
Ik denk dat het eerder te maken heeft met een bepaalde levenshouding.
Kinderen zijn mensen die net beginnen, die alles voor het eerst zien, die
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nog niet in vanzelfsprekendheden vastzitten, dat heb ik geprobeerd te
houden. (Jansen, 1991)
Mooie voorbeelden van dit mechanisme vinden we in de gedichten uit de afdeling
‘Onder de honderd’ in de bundel Laatste lezers. Veel van deze gedichten gaan over
de schooltijd van een kind.2 In het gedicht ‘Een achtjarig hoofd’ zien we hoe het kind
de volwassene plots met een origineel en vervreemdend perspectief kan confronteren.
Mamma, zegt
hij op een morgen, als
dinosaurussen nooit meer
bestaan, kan dat dan ooit
met beren en met mensen
ook zo gaan en waar
heb jij mijn kleren klaargelegd?
(p. 37)

Tijdens het aankleden doet de jongen en passant een treffende observatie waarmee
hij zichzelf, zijn moeder en de andere mensen in een breed historisch perspectief
plaatst. Het werpen van een origineel, ander perspectief op wat we al te vaak met
conventionele blik beschouwen - deze poëticale positie van Van Leeuwen doet denken
aan het werk van de dichters die in de jaren zestig in Barbarber en Gard Sivik
opkwamen (Bernlef, Schippers, Vaandrager, Sleutelaar, Armando, etc.). Van Leeuwen
implementeert veel elementen uit het dagelijks leven, uit de echte wereld in haar
poëzie. Bovendien kenmerkt haar werk zich door een speelse en vrolijke
experimenteerlust en door ‘taalplezier’ (Duyvendak, 2016, p. 14).
Lizet Duyvendak heeft duidelijk gemaakt dat het in Van Leeuwens oeuvre niet
alleen gaat om verwondering over menselijk gedrag, maar ook over verwondering
over taal. Dat laat zich mooi illustreren aan de hand van de

2

Ik verwijs voor de eerste drie bundels steeds naar de paginanummers van de gedichten in de
verzamelbundel: Leeuwen, J. van, Fladderen voor de vloed, Amsterdam, 2007. Daarin zijn
opgenomen: Laatste lezers (1994), Vier manieren om op iemand te wachten (2001) en Wuif
de mussen uit (2006).
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gedichten uit de afdeling ‘Kind in Brussel’ (uit Vier manieren om op iemand te
wachten (2013), die ook apart als gelegenheidsbundel is uitgegeven). Daarin zien
we het kind in een vreemde omgeving (na de verhuizing van Nederland naar het
overwegend Franstalige Brussel). Van Leeuwen brengt de confrontatie van die twee
werelden in beeld via de weemoedige terugblik van de volwassene op het onschuldige
perspectief van het kind.
Ik ging daar naar een winkel om
iets wat bestond te kopen.
Ze konden mij daar niet verstaan,
dus wees ik kleur aan, zweeg hoe hol,
boog ik hoe rond, trilde hoe licht,
bewoog ik hoogte, lengte, breedte.
Ze zeiden: wiewie wiewiewie
en legden heel hun toonbank vol
met veel wat ik niet wilde.
Ik moest naar huis terug. Ik moest
er woorden bij. Maar hoe te weten
of wat ik in mijn woorden zei
en zij in hun taal anders ook
in hun taal net zo heette.
(p. 90)

In veel van Van Leeuwens werk komen we lichtheid, vrolijkheid en humor tegen, al
wordt die lichtheid altijd in balans gehouden door een donkere kant. In haar lofrede
bij de toekenning van de Woutertje Pieterseprijs 1999 roemde Marjoleine de Vos
juist dit aspect: ‘In de boeken van Van Leeuwen waait een vrolijke gekte over de
bladzijden, die voortgekomen lijken uit een hoofd vol opgewekte associatielust, een
gehoor dat er altijd in slaagt uitspraken anders te horen dan wie dan ook ze bedoelde
en een blik die zelden op een doorsneetafereeltje rust’ (De Vos, 1999).
Die experimenteerlust heeft Van Leeuwen naar hartenlust uitgeleefd als stadsdichter
in Antwerpen. Van Leeuwen bekleedde die functie tussen 31 januari 2008 en 28
januari 2010. Anders dan bij papieren poëzie moet er voor gedichten in de publieke
ruimte met veel verschillende partijen samengewerkt
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worden. Vooral ontwerper Bob Takes was bij veel van de in de bundel Hoe is 't.
Gedichten in 't Stad (2010) gepubliceerde gedichten betrokken. De met foto's rijk
geïustreerde bundel gaat vergezeld van een website waar de lezer naast de woorden
(en enkele in foto's gevangen afbeeldingen) ook de dynamische beelden en de geluiden
kan vinden. Anders dan de gedichten die altijd op een vaste plek in de stad geschilderd
blijven, probeerde Van Leeuwen te zorgen voor ‘tijdelijke aanwezigheid in de
openbare ruimte’ (Van Leeuwen, 2016). Wat opvalt in haar ideeën over deze poëzie
is dat het ‘beweeglijke’ zo belangrijk is: ‘Zulke poëzie onderwerpt je wel aan het
ritme dat de maker bepaalt, je kunt niet stil blijven staan bij of teruggrijpen naar een
zin, want die verdwijnt weer, door de tijdelijkheid of door de beweging’ (Van
Leeuwen, 2016).
Verschillende gedichten uit de bundel Hoe is 't (2010) hebben expliciet het karakter
van een gelegenheidsgedicht. Zo schreef Van Leeuwen een gedicht voor in de
trouwboekjes van de stad, evenals bij het overlijden van zanger en dichter Wannes
van de Velde en naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van Willem Elsschot. In
veel van de andere gedichten speelt Van Leeuwen met (de dynamiek van) de taal en
de (stedelijke) ruimte. Het titelgedicht van de bundel is daar een voorbeeld van,
omdat het een bewegend vormgegeven gedicht is: het werd in de binnenstad op een
muur geprojecteerd en bestond uit een reeks elkaar opvolgende letters,
lettercombinaties, woorden, woordcombinaties en zinnen. Een regel uit een ander
gedicht ‘Ben ik’ is groot aangebracht op de gevel van theater HetPaleis, het gedicht
‘Elfhonderd meter gedicht’ was van oever tot oever aangebracht in de Sint-Annatunnel
en het gedicht ‘Hier’ is met plakfolie aangebracht op een ruit in het Anna
Bijnsgebouw. Het gedicht speelt met die locatie; Van Leeuwen laat de wind het
lyrisch ik van dit gedicht zijn: ‘Ik stoot hier mijn kop, schrijft de wind/ (lange lussen
en al), ik moet hier vooruit/ tussen ruit en vooruitgang, gemorrel van/ mensen hoog
boven hun hoofd, hoe weet/ ik nog of ik wind mee ben of tegen’ (p. 12).
Dat wat bekend is, onbekend maken door er op een andere manier naar te kijken,
de taal op een vrolijk experimenterende manier ontleden en de poëzie losmaken van
de pagina door haar in beweging te brengen en veranderlijk te maken. Al deze dingen
passen bij wat Lizet Duyvendak Van Leeuwens ‘verzet tegen indelingen’ noemt. Zij
ziet Van Leeuwen als een dichter die altijd grenzen over wil gaan, die altijd grenzen
wil verleggen. Het zijn de ‘zoekend
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reizende’ vertellers en personages in haar werk die voortdurend op die grenzen stuiten.
Niet voor niets is ‘de vondeling’ of ‘de geboren vreemdeling’ wel eens het
archetypische personage van Van Leeuwens werk genoemd: we komen in haar werk
vele ontheemde personages tegen, mensen die hun huis verlaten hebben en op een
andere plek moeten aarden, maar daar altijd een beetje vreemd en anders blijven
(Offermans, 2012). Het laatste gedicht uit de afdeling ‘Bewaarde adem’ uit Vier
manieren om op iemand te wachten (2013) heet ook ‘Vondeling’ en maakt duidelijk
dat dit voor Van Leeuwen een term is die iets zegt over de menselijke conditie.
Iemand is altijd
uit iemand, ergens.
Legt zich te vondeling.
Zegt: raap maar op, kleed maar aan.
geef maar naam.
En is al aangeraakt.
En is al rondgedragen.

Huis
De donkere kant in Van Leeuwens werk is vaak verbonden met ‘een chronisch gevoel
er maar half bij te horen’ (Offermans, 2012). Ook in de gedichten herkennen we die
thuislozen, die reizende en bewegende personages en stemmen. Dat leidt ertoe dat
er in haar werk een zeer ambivalente verhouding is tot het concept ‘huis’ - een ruimte
die vaak expliciet aan de orde komt in haar werk. Is dat huis een thuis (een veilige,
maar ook behoudende en gefixeerde plek) of is dat huis een gevaarlijke plek waar
de personages nu juist niet (meer) veilig zijn, maar die tegelijk ook avontuurlijk is?
De afdeling ‘Laatste lezers’ uit de gelijknamige bundel bevat een reeks van drie
gedichten getiteld ‘Huis tuin keuken’. In het eerste gedicht ‘huis’ is het huis direct
al geen veilige omgeving, want er wordt melding gemaakt van oorlog. ‘De oorlog
zijn drie mensen/ ze moeten tijd verdoen/ ze zitten op mijn zolder’ (p. 51). In het
tweede gedicht zien we de tuin: hierin wordt de spanning tussen beweging en stilstand
naar voren gebracht in het beeld van de ‘vissen
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onder ijs’: ‘Wie maakt wijs dat niets/ beweegt dat alles blijft voor/ wie zich
schuilhoudt onder water’ (p. 52). In beide gevallen zien we dat de stilstaande positie
(die ook het huis vertegenwoordigt) geduid wordt in termen van schuilhouden,
verstoppen, wegvluchten. Tegelijk maakt het ijs-gedicht duidelijk dat de beweging
te verkiezen is (want bevriezing leidt tot dood).3
Het thema van het huis keert terug in Wuif de mussen uit (2006) in het gedicht
‘Bezichtiging’. In dat gedicht wordt eerst iemand binnen genodigd (‘Komt u maar
binnen. Hier/ is dus de hal. Hier hangen/ alle jassen. Voor als het/ winter is, voor als
ze passen’). De ik-figuur leidt de bezichtiger rond door het huis en eindigt met: ‘Mijn
roerend goed gaat mee, verweesde/ woorden veeg ik weg. Sleept u maar aan/ wat u
al heeft en meet het mogelijke op/ tussen de muren’ (p. 119). In het gedicht wordt
het huis in zekere zin in beweging gebracht: de bezichtiger bekijkt het huis met
vreemde ogen en maakt daardoor alles nieuw en anders. Tegelijkertijd begint het
huis zijn functie van thuis te verliezen omdat het misschien aan de bezichtiger
verkocht gaat worden.
In het tweede gedicht van de bundel Half in de zee (2012) komen we nog zo'n
gedicht tegen waarin iemand aanbelt, dit keer iemand die zich controleur noemt.
Deze controleur bekijkt het huis en trekt conclusies ‘volgens een tabel’ (p. 4). Met
die tabel, en met de codes die de controleur kent, en met de schema's waarmee men
zich op het examen voorbereidt, stuiten we op de maatschappijkritiek die in deze
bundel doorsijpelt. Het zijn hier niet meer zomaar onze conventionele manieren van
kijken die ter discussie staan, maar het is de neiging om alles in schema's en cijfers
vast te willen leggen, de menselijke ordeningsdwang in neoliberale tijden, die in
deze bundel bekritiseerd wordt: ‘U hoeft/ de namen van de bomen niet te kennen/
die weten zelf hun eigen namen niet’ (p. 5). Daar tegenover plaatst ze een creatievere
houding: ‘Zoek wat u kwijt bent daar/ waar het niet ligt, misschien vindt u dan/ iets
wat wij uit vrolijkheid verstoppen om/ met moeite weer te laten vinden’ (p. 5).
We zien min of meer hetzelfde mechanisme in het gedicht ‘Binnenkomst’ in de
bundel Het moet nog ergens liggen (2016): er wordt een onbekende

3

Zie ook de opmerking van Rogi Wieg over dit gedicht in Wieg, R., ‘Krachtige poëzie van
Joke van Leeuwen: de vissen onder het ijs.’ In: Het Parool, 7-4-1995. Wieg betreurt het dat
Van Leeuwen de stilstand uitsluit en niet de positieve kant van schuilhouden laat zien.
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opgeroepen die het huis van de ik-figuur met vreemde ogen bekijkt. Na de bezichtiger
en de controleur is het nu eenvoudigweg een ‘gast’: door de ogen van de vreemdeling
lijkt alles weer nieuw. ‘Haast alles kreeg een vaste plek om/ niet meer over na te
denken en van/ nog niet blijft het besef dat het wel/ ergens is. De gast vraagt of het
past/ gaat zitten op een stoel alsof zo'n ding/ dat stoel heet net is uitgevonden’ (p. 9).
Met ‘Kapstok’, ‘Dus als u wat aan mij heeft’ en ‘Mededeling’ bevat deze bundel
nog enkele huis-gedichten. Het eerste gedicht gaat over jassen, ‘vochtig nog, hangen
elkaar te verstikken’ (p. 16) en het tweede over een huis dat weggewaaid is en dus
geen toevlucht meer kan bieden (p. 17). Dat geldt ook voor het huis in ‘Mededeling’
(uit de tweede afdeling), want ‘het huis waarin u schoenmaat 30 had’ is ‘een museum
van vergetelheden’ geworden. In het gedicht ‘Nabestaan’ spreekt de lyrische stem zelf inmiddels ‘wees op leeftijd’ - de gestorven ouders aan en vertelt over de wereld
van de 21e eeuw: ‘men eet nu quinoa en spelt/ had ik dat al verteld, en haast geen
kaantjes/ meer, er wordt onthoofd en onbedaarlijk soms/ gelachen. De herfst is
prachtig nu. Dat licht’ (p. 26).
Veel van Van Leeuwens gedichten over huizen hebben een structuur die raakt aan
wat volgens mij de kern van Van Leeuwens poëzie is. Die structuur ziet er zo uit: er
is iemand die de deur opent van een plek die ooit veilig was. Door die deur te openen
komt er iemand binnen die alles met nieuwe ogen bekijkt. Daarmee verliest het huis
zijn karakter van thuis en wordt het een vreemde omgeving die niet meer (alleen)
van de ik-figuur is. Deze situatie is positief (Van Leeuwen verzet zich tegen stilstand
en fixatie door conventies), maar is ook bedreigend. De ander kan immers ook nieuwe
(ongewenste) conventies binnenbrengen (zoals de controleur met zijn schema's).
Bovendien wordt niet alleen het huis ‘vreemd’ gemaakt, ook de ik-figuur zelf wordt
tot een vreemde (of een ‘verheemde’) gemaakt als er een huis verloren raakt.
Deze structuur werkt hier binnen een enkel gedicht, maar we kunnen de structuur
ook terugvinden in de opbouw van Van Leeuwens bundels. De bundel Laatste lezers
(1994) opent bijvoorbeeld met de afdeling ‘Een voorstelling’ en begint met de
woorden: ‘Hier moest het zijn.’ Daarna wordt in zeven gedichten een ‘voorstelling’
gegeven waarin vooral veel beweging voorkomt (dansen, wapperen, wals,
overwoekeren, rijzen, springen, zwaaien, lopen, trappen, buigen). Al dat bewegende
wordt even voorgesteld en daarna
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ook weer afgebroken: ‘Een ander kwam, riep iemand weg/ uit het publiek, vroeg
eerst naar/ maten, leefgewoonten, streefgewicht,/ toen klapten al zijn armen rond de/
iemand dicht en die verdween./ Wie toekeek riep als nooit vertoond:/ Meer! Meer!
Meer!/ Weer iemand weg uit het publiek/ en weer en weer’ (p. 18).
In de eerste reeks van Van Leeuwens eerste bundel zien we dus al veel van de
genoemde thema's: het bewegen, het speelse, het opbouwen en afbreken ook. Ook
in de vierde afdeling (‘Bezoekers in het hoofd’) - opnieuw een reeks - wordt aan het
begin iets geopend: ‘Raad eens wie er is. Hij zet zijn schoen/ tussen de deur’ (p. 41).
Deze indringer zingt vervolgens ‘haast zuiver/ bijna plechtig’ een lied over ‘heregotje’
(als verbastering van Berend Botje). Het openingsgedicht eindigt met de tussen-status
van dit personage: ‘hij is niet hier hij is niet daar/ hij is niet’ (p. 41).
Aan het einde van de reeks volgt op de voorstelling waarmee de bundel begon een
soort uittocht aan het einde. ‘Volg ons allemaal/ uit de recreatiezaal/ electronisch
door de poort/ naar het noorden naar de grond./ [...] volg ons achtervolg ons niet/
naar een afgezet gebied/ waar ze kaalgeslagen palen/ heien in de klei en wij/ zien dat
kunnen daar niet bij/ niet herkend wij dragen/ pruiken die om onze/ schedel knellen/
volg ons volg ons allemaal/ tot de kostverlorenbrug// Maar wat doet ons een kanaal/
Hoe zullen wij vertellen’ (p. 47). Van één bezoeker in het hoofd aan het begin van
de reeks tot wat klinkt als een hele menigte bezoekers die een lied lijken te zingen
op weg naar de uitgang.
We zien dit principe van aankomst en vertrek in verschillende bundels terug. De
bundel Het moet nog ergens liggen (2016) begint met het al besproken gedicht
‘Binnenkomst’, Vier manieren om op iemand te wachten (2013) met een gedicht
‘Aankomsthal’. Dat gedicht is een mooi voorbeeld van hoe Van Leeuwen in haar
gedichten voortdurend tussenruimtes creëert.
Op deze tegelzee dit hoopje ongeregeld
dat niet meebeweegt. Dat staat te staren
naar het oude, licht onpasselijke groen,
waartoe ooit in vergadering besloten werd
voor deuren daar die niemand hier
kan opendoen.
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Die deuren zullen zich wel zelf.
Dan laten koffers los met al wat fris en
breekbaar bleef gewikkeld in gedragen kleren.
Dan schiet naar voren voor omslingering
wie zegt: daar ben je ben je hier, tot
wie er niet meer is.

Degene die er hier plots niet meer is, had geen zin meer om te wachten en koos
daarmee voor de vierde manier om op iemand te wachten (‘niet’). Dat wachten speelt
zich af in een restaurant, voor een raam en bij een ‘ingang, uitgang’ (p. 62). Op deze
drempelsituatie doet zich opnieuw het probleem van het bewegen voor: ‘Van blijven
staan komt/ niemand tegen, maar met bewegen/ wordt haast bereikt wat net verdween’
(p. 62). In de andere gedichten uit de eerste afdeling komen we allerlei mensen tegen
die op perrons naar elkaar zwaaien, ontmoeten we een vrouw met twee gestorven
kinderen, zien we ‘een ballon, als een vis’ (p. 66), zijn we in de metro, of in een
kabelbaan, de bus, is het oud en nieuw, zoeken we iets wat ‘ergens’ ligt, staan we
weer voor een deur (waaraan niet wordt gekocht). Half in de zee (2012) begint op
een vliegveld: wat gebeurt er ‘als op een vliegveld niets kan vliegen’ (p. 3), dan
hangen en wachten mensen en wordt het vliegveld een tussenruimte:
en wij die denken dat wij
dachten dat het klopte toen wij door
ruitenwisserarmen uitgezwaaid
ons huis verlieten dat er is
(in onze voorraadkast zijn alle
houdbaarheidslimieten overschreven)

Engagement
In haar Bert van Selm-lezing heeft Odile Heynders (2018) betoogd dat Joke van
Leeuwen behoort tot een groep prominente vrouwelijke schrijvers die een rol spelen
in het publieke debat. Naar aanleiding van haar twee meest recente romans, De
onervarenen (2012) en Hier (2018), en naar aanleiding van haar stadsdichterschap,
beschrijft zij Van Leeuwen als een auteur die fictie gebruikt
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om relevante perspectieven op de maatschappelijke werkelijkheid te bieden. Ook in
de poëzie van Van Leeuwen herkennen we die geëngageerde dimensie en die heeft
altijd te maken met haar perspectief op het huis en de ontheemding.
De ervaring dat het huis ‘onthuisd’ wordt doordat er een indringer binnenkomt
die alles vanuit een nieuw perspectief bekijkt, komen we al tegen in de reeks ‘Kind
in Brussel’ - de reeks waarin Van Leeuwen reflecteert op haar eigen migratie van
Nederland naar Brussel als kind. In diverse andere gedichten verbindt Van Leeuwen
deze autobiografische ervaring met de ervaringen van vluchtelingen aan het begin
van de 21e eeuw. Het ‘vondeling’-zijn mag dan een condition humaine zijn, dat neemt
niet weg dat we in een tijd leven waarin veel mensen gedwongen op de vlucht zijn
omdat ze geen huis meer hebben.
De reeks ‘Vier voor een verheemde’ uit Vier manieren om op iemand te wachten
(2013) bevat vier gedichten waarin de vluchtelingen als personages in beeld komen.
We zien een vrouw koken, tafel dekken, iets inschenken. Ze krijgt haar woorden
‘niet in het gelid’ en vraagt daarbij hulp aan een jij-figuur. Haar ouders komen over
in de hoop gedoogd te worden.
Haar oude ouders zonder oude spullen
die hun beroofde hoofden van nog gekker
weg wilden trekken, zijn op droge benen
hierheen gekomen, hopend op gedogen.
Hun Heer kwam mee, die kan hier ook aanbeden
en hun Maria heeft hier ook die ogen.
Hun tenen schieten wortel in hun schoenen.
Hun woorden durven zich niet te vertonen.
Ze krijgen tweedehandse voor het hullen.
Ze hebben al Tot Ziens en Lekker. (p. 83)

Ook in Het moet nog ergens liggen (2016) komen we deze maatschappelijke
problematiek weer tegen. Het gedicht ‘Meisje van elders’, met de slotwoorden ‘Iets
kwam/ erg ongelegen’ (p. 14) adresseert in deze bundel de ervaring van iemand die
ontheemd is.
In deze gedichten beschrijft Van Leeuwen de ervaringen van gewone mensen, in
haar rol als stadsdichter gebruikt ze de poëzie om steun te betuigen
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aan een meer expliciet standpunt. Op 14 december 2008 las zij een gedicht voor
tijdens een demonstratie waarin gevraagd werd om een ‘snellere afhandeling van
door de regering beloofde reguleringsmaatregelen’. Het gedicht heet ‘Zonder’ en
wordt verteld door een kind zonder papieren dat al wel acht jaar in het koude land
is. Het woord ‘zetel’ verwijst in dit gedicht naar wat ik hiervoor het ‘huis als thuis’
heb genoemd.
Acht keer heb ik de bomen kaal zien worden,
acht keer heb ik de bomen vol zien worden.
De zetel die ik vond is wankel.
En ik versta alles: de vermaning van een
man achter glas, de kreet van een kind
op een schommel.
Ik inspecteer mijn handen, nu die niet
werken mogen, ik controleer mijn hoofd
of daar nog iets vertakt.
Ze zeiden vroeger als ik niesde:
nu komt het allemaal in orde. Ik nies
de hele winter.
Mijn zus heeft al papieren, mijn zus
heeft nu een kaartje kleiner dan een
boterham.
Ai, als ik eens een zetel had die zachter
voor mijn rug was en dat ene, kleiner
dan een boterham.
(Van Leeuwen, 2010, p. 23)

Het gedicht zelf beschrijft het verlangen van het kind naar een zachte ‘zetel’ en de
noodzaak om daartoe een verblijfsvergunning te bezitten. Van Leeuwen hanteert
daarin opnieuw de blik van het kind om te laten zien hoe absurd de manier is waarop
de maatschappij met vluchtelingen omgaat. Bovendien keert in dit gedicht het thema
van het verlies van het huis terug: de zetel en de
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boterham verwijzen naar de veilige huiselijke situatie die voor deze jongen bedreigd
wordt.

Tot slot
Ik zou willen zeggen dat het losbreken uit de vertrouwde conventionele patronen en
het verlies van de veilige omgeving van thuis de kernervaringen zijn in Van Leeuwens
gedichten. Belangrijk is om vast te stellen dat Van Leeuwen zich ambivalent tot haar
kernthematiek verhoudt. Het vreemd maken van het vertrouwde is enerzijds de kern
van de poëtische blik in dit oeuvre. Het leidt tot spel, tot plezier, tot experiment, tot
humor. Maar in dat soms luchtig ogende spelen laat Van Leeuwen een ernstigere
kwestie zien: wij mensen zijn allen gedoemd om ontheemden te zijn. En die ervaring
hoeft bepaald niet alleen maar vrolijk en creatief te zijn, maar kan ook de bron van
groot verdriet en verlies zijn. Van Leeuwens poëzie biedt geen oplossingen. In haar
bundels onderzoekt ze dit probleem van losmaken, loslaten, vervreemden telkens
opnieuw.
Geen oplossingen dus, maar Van Leeuwen eindigt haar bundels wel altijd ‘on a
positive note’, met beweging, met waaien, met ‘fladderen voor de vloed’, of zoals
aan het einde van het slotgedicht ‘Erbarm u’ uit Het moet nog ergens liggen (2016),
met zang en dans.
laat ons zingen
laat ons zwabberen met de benen
wapperen met de armen
wiebelen met de heupen
de rijen zijn lang
de paniek slaat toe
maar er zijn lekkere hapjes
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A
Bart Moeyaert
Een schuchtere keer hadden Joke en ik elkaar al eens ontmoet. Hier op een feestje,
daar op een receptie. Uit mijn keel was er nog nooit veel klank gekomen. Misschien
had ik al eens een titel van Joke gefluisterd (Dheesjuh). Heel misschien was ik ooit
eens over jong debuteren begonnen, omdat zij / en ik ook / en dus.
Ik heb lang gedacht dat schrijvers maar beter konden binnenblijven. Hun werkkamer
was een goed hok en hun wereld was hun hersenpan. Alles wat je tegen een collega
die je bewonderde kon zeggen, zou je naderhand waarschijnlijk raar of gênant of
niet accuraat vinden, dus zei je maar beter niks. Dacht ik.
In de zomer van 1997 werden Joke en ik samengebracht in een pand in Leuven.
Het gebouw aan een dok net buiten de binnenstad deed aan een kraakpand denken.
Op de verdieping waar we terechtkwamen was er nog werk, maar de fotograaf wekte
vertrouwen. Hij heette Dirk Leunis en hij was van plan een goeie foto van ons te
nemen. De foto was niet voor een krant of een tijdschrift.
We zouden die voormiddag een foto voor een affiche maken, wat voor mij - en ik
denk ook voor Joke - iets bijzonders was. Die affiche was namelijk ook voor iets
bijzonders bedoeld: Luc Coorevits, de bezieler van de literaire organisatie ‘Behoud
de Begeerte’, had al verschillende literaire theaterprogramma's georganiseerd als
Saint-Amour of Geletterde Mensen. Dan bracht hij in een theatrale setting literatoren
en dichters bij elkaar. Voor Saint-Amour was het bindmiddel (een aspect van) de
liefde. Voor Geletterde Mensen ging het om een literaire verwantschap. Remco en
Hugo, Conny en Tom, Anna en Leonard, Adriaan en Erwin.
Volgens Luc was het de hoogste tijd voor kinder- en jeugdliteratuur binnen het
concept Geletterde Mensen. Eerder al had hij Marc de Bel en muzikant Jan De Smet
bij elkaar gebracht, en nu hadden Joke en ik allebei ja gezegd op het
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geweldige verzoek. We dachten allebei: eindelijk - omdat we allebei al een tijd voor
een volwaardige plek van de kinder- en jeugdliteratuur hadden gepleit. Om een titel
van Joke te parafraseren: we waren allang begonnen, maar nu begon het echt.
Samen met Jokes vaste pianiste Caroline Deutman gingen we onze Geletterde
Mensen repeteren. Dat deden we eerst bij Joke thuis. Om de piano heen legden we,
bij wijze van spreken, wat we te bieden hadden. Verhalen, anekdotes, liedjes, ideeën
die we al eens bij een lezing hadden getest. Ik herinner me dat ik het bestierf. Joke
was immers meer ervaren dan ik. Ze was niet alleen al langer bezig dan ik, ze kende
het podium, ze kon beter dan ik inschatten of een tekst voor publiek werkte, en
daarenboven speelde ze neusfluit en durfde ze ook te zingen.
Het mooie is dat we vanaf het begin begonnen. Want zo stelde Joke het voor: hoe
beginnen we en hoe is het voor ons begonnen? Vanzelf kwamen de verhalen uit de
eerste klas, het leren schrijven, de link tussen schrijven en tekenen, het ontstaan van
onze boeken, en de liefde voor de letter a, de eerste letter die volgens Joke een
schreeuw van pijn kon zijn, een uitroep van blijdschap, een gil van schrik. En het
was ook nog eens de tekst van het lied dat het publiek aan het eind van het programma
in canon zong.
Uit de twintig voorstellingen die Joke en ik in 1998 hebben gebracht heb ik heel
veel geleerd, en in dat leerproces speelt Joke een belangrijke rol. Dat het zingen van
een liedje met het publiek (in canon, met a-a-a als tekst) weliswaar een kwestie van
een beetje durf is, maar het slagen van zo'n lied hangt vooral van jezelf af. Beleef jij
er plezier aan, en geloof je er zelf in? Durf je een zaal met kinderen en volwassenen
ervan te overtuigen dat a-a-a een mooi liedje over het begin van alles is?
Het decor van onze voorstelling was een manshoge letter A, die we naarmate de
voorstelling vorderde uit elkaar haalden. We deconstrueerden de A en tegelijkertijd
bouwden we ons programma uit. Elk deel van de letter was een krukje of een stoel
waarop we iets vertelden of voorlazen.
In de voorstelling zat een dialoogje uit Jokes Twee beleefde dieven. We werden
Diehier en Diedaar, en Joke kreeg een Vlaamse tongval en ik werd de Nederlander,
en we moesten vooral proberen om de ernst te bewaren. Ik herinner me dat we dan
gingen staan zoals op het affiche, en dat dat goed voelde. Het grote verschil was dat
we tijdens dat dialoogje van niks, over
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postzegels verzamelen en moeilijke woorden, in ons hoofd ongeveer acht of negen
werden. Na dat absurde stukje was het pauze en keken we elkaar aan, en we zaten
in ons volwassen lijf en we zeiden dan dikwijls hardop dat we het naar onze zin
hadden.
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Zacht, maar zonder macht
Kindertijd en volwassenheid in Maar ik ben Frederik, zei Frederik
Vanessa Joosen
In de meeste jeugdboeken staan kinderen en hun ervaringen centraal, maar weinig
verhalen beperken zich tot jonge personages. Volwassenen figureren in veel
kinderboeken als nevenpersonage of achtergrondpersonage,1 en af en toe nemen ze
ook de hoofdrol voor hun rekening. Hierbij kan je denken aan klassiekers als Minoes
van Annie M.G. Schmidt en The Story of Doctor Dolittle van Hugh Lofting, en aan
recentere titels zoals Aan de kant, ik ben je oma niet van Bette Westera en Sylvia
Weve. Ook in verschillende kinderboeken van Joke van Leeuwen spelen volwassenen
een prominente rol. Bij Iep! bijvoorbeeld, zou je kunnen stellen dat het verhaal net
zozeer over Warre en Tine gaat als over Viegeltje. De zoektocht van de twee
volwassenen en de manier waarop ze hun adoptiekind moeten leren respecteren voor
wie ze is, vormen immers wezenlijke elementen van het boek. Enerzijds geven deze
verhaallijnen aan jonge lezers inzicht in de dilemma's waar (pleeg)ouders mee te
maken krijgen, en anderzijds bieden ze voor volwassen lezers momenten in het
verhaal waar ze al dan niet iets van hun eigen levensfase in kunnen herkennen.

Met Maar ik ben Frederik, zei Frederik (2013) gaat Joke van Leeuwen nog een stapje
verder in het thematiseren van volwassenheid. Het boek gaat over een man die
plotsklaps in een kind verandert wanneer hij op zijn werk een overlijdensbericht leest
van iemand die hij vroeger kende. Dergelijke magische leeftijdsverschuivingen
duiken ook in andere kinderboeken op, zoals The Big Baby van Anthony

1

Achtergrondpersonages worden, naar Maria Nikolajeva, toegevoegd ‘for the purpose of
authenticity - for instance, figures such as milkmen, mail carriers, police officers, school
janitors, errand boys, and so forth’ (Nikolajeva, 2002, pp. 113-114).
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Browne, Herr der Diebe (De dievenbende van Scipio) van Cornelia Funke en Howl's
Moving Castle van Diana Wynne Jones. De plotse verschuivingen in leeftijd vormen
een uitstekende aanleiding voor wat ik ‘metareflecties op leeftijd’ noem: momenten
waarop personages of een verteller expliciet ideeën verwoorden over de impact van
leeftijd op ons bestaan (zie Joosen, 2018). In dit artikel zal ik analyseren hoe dergelijke
metareflecties in het verhaal van Joke van Leeuwen verwerkt zijn, en wat er dan
precies over leeftijd gezegd wordt. Verder kijk ik naar scènes en metaforen die
bijdragen aan de constructie van leeftijd in het boek. Ik zal deze analyse verbinden
met theorieën uit de studie van de jeugdliteratuur en uit zogenaamde age studies of
leeftijdsstudies. Dit laatste is een interdisciplinair veld waaraan denkers uit onder
andere biologie, sociologie, psychologie maar ook de cultuurwetenschappen een
bijdrage leveren, met als doel om meer inzicht te krijgen in de manier waarop leeftijd
als identiteitskenmerk functioneert. Daarbij benadrukken sociologen en
cultuurwetenschappers dat het biologische aspect van leeftijd vaak overschat wordt
(Green, 2010, p. 12). De impact van aangeleerd gedrag en maatschappelijke normen
daarentegen, vraagt volgens hen meer onderzoek. Bovendien benadrukken zij het
belang van intergenerationele dialoog om vooroordelen gerelateerd aan leeftijd te
voorkomen. Gezien de bijdrage die kinderboeken leveren aan de socialisatie van
jonge mensen, is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de visie op leeftijd
die kinderboeken uitdragen.

Een echte meneer
De vraag wat het betekent om volwassen te zijn staat centraal in Maar ik ben Frederik,
zei Frederik. Al in de tweede zin benadrukt de verteller dat Frederik, het
hoofdpersonage, een volwassene is:
Dit verhaal gaat over Frederik.
Frederik was al jaren een meneer.
Een meneer met een pak aan en een stropdas om.
Behalve als hij ging slapen. Dan trok hij een pyjama aan met streepjes. En
dan zei hij welterusten tegen zichzelf voordat hij in bed kroop.
(Van Leeuwen, 2013, p. 3)
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Subtiel speelt Joke van Leeuwen al in deze eerste paragraaf met de normen voor
volwassenheid die de lezer hanteert. De ‘Behalve’ aan het begin van de vierde regel
is immers ambigu: slaat die enkel op de kleren van Frederik, of is hij niet langer een
meneer wanneer hij een streepjespyjama aantrekt en zichzelf 's avonds welterusten
wenst? Is dat laatste wel normaal voor een volwassene?
Wat kinderen van volwassenen onderscheidt, of net niet, is een vraag die als een
rode draad door het boek loopt, en die ook denkers in leeftijdsstudies bezighoudt.
Volgens de socioloog Harry Blatterer wordt volwassenheid traditioneel gemeten
volgens drie belangrijke mijlpalen: een huwelijk, een eigen huis en vast, voltijds
werk (2010, p. 47). De laatste twee criteria heeft Frederik gehaald, en bovendien
wordt hij geassocieerd met andere elementen die volwassenheid (of nog preciezer:
volwassen mannelijkheid) in veel kinderboeken typeren: hij drinkt veel koffie, werkt
op een kantoor, draagt een pak met stropdas en leest de krant.
Marah Gubar (2016) pleit er echter voor dat we de grens tussen volwassenheid en
kindertijd niet nodeloos scherp moeten trekken: zij benadrukt de verwantschap
(‘kinship’) tussen de levensfasen en spoort lezers aan om ook te zoeken naar
gelijkenissen en momenten van samenwerking en verbinding tussen kinderen en
volwassenen. Wanneer volwassenen de hoofdrol spelen in kinderboeken, dan wordt
er vaak sterk op die verwantschap ingezet. Ook in Maar ik ben Frederik, zei Frederik
vind je al in de eerste passages aanduidingen dat Frederik dingen doet die voor
sommige kinderen herkenbaar zijn. Net zoals Minoes of Doctor Dolittle is Frederik
geïeresseerd in dieren. Hij houdt zelfs in het bijzonder van een televisieprogramma
‘waarin kinderen vragen stelden’ (p. 4) en uit de rest van het boek blijkt dat hij daar
al veel uit heeft geleerd. Verwondering, een begrip dat vaak met de kindertijd
geassocieerd wordt, is Frederik niet vreemd. En zijn werk lijkt een beetje op knutselen:
‘Frederik kon snel en goed knippen’ (p. 6) en heeft daar op de knipseldienst zijn
beroep van gemaakt. Mogelijk voelen sommige volwassen lezers zich door deze
elementen vervreemd van Frederik en beschouwen ze hem als ‘kinderlijk’ en niet
langer aan hen verwant.
Dat hoeft echter niet noodzakelijk
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het geval te zijn. Talloze volwassenen houden van dieren - keken ze vroeger naar
documentaires over dieren, dan posten ze nu foto's en filmpjes van dieren op sociale
media. Het feit dat het verhaal van Joke van Leeuwen in het verleden gesitueerd is,
voor het internet en mobiele telefoons, maakt het bovendien aannemelijk dat Frederik
knipt voor zijn beroep.
Kinderboeken maken wel vaker gebruik van dit soort elementen van verwantschap
om sympathie op te wekken voor een volwassen hoofdpersonage. Een figuur als
Doctor Dolittle bijvoorbeeld, lijkt het beste van twee werelden te verenigen: hij is
een aardige dierenvriend met veel fantasie, maar hoeft als volwassene aan niemand
toestemming te vragen als hij op avontuur wil gaan en door zijn werk heeft hij ook
het nodige geld om dat te doen. Frederik daarentegen verliest zijn autonomie op het
moment dat hij in een kind verandert. Drie collega's nemen onmiddellijk de controle
over en vanaf dan is er vrijwel niemand die nog met de mening van Frederik rekening
houdt. Hij wordt ‘zomaar uit zijn mooie stoel getild’ (p. 11) en vervolgens bij de
portier gedropt, waar niemand naar hem luistert (p. 13), zijn bezittingen worden
afgenomen (p. 15) en hij verliest zo zijn sleutel en dus toegang tot zijn eigen huis:
‘Kinderen hebben nog geen eigen huis,’ zei de portier. ‘Dat is van hun ouders’ (p.
16). Het verhaal trekt vervolgens nog meermaals de aandacht op de rechten die
volwassenen hebben en de achteloze manier waarop volwassenen kinderen negeren
en betuttelen. Verschillen tussen kinderen en volwassenen zijn er dus wel degelijk
in de rechten die zij hebben en de manier waarop de maatschappij zich tot hen
verhoudt. Bovendien zijn er volwassenen die hun verwantschap met de kindertijd
zoveel mogelijk ontkennen en onderdrukken. Dit is een houding die Guus Kuijer al
bekritiseerde in Het geminachte kind (1980): ‘Het kinderlijke is vijandig aan het
volwassene. Het kind zélf, de vleesgeworden kinderlijkheid, is daarmee de vijand
van de volwassene’ (1987, p. 14). In Maar ik ben Frederik, zei Frederik zijn er
verschillende volwassen personages te vinden die kinderen zonder meer opzijschuiven
als lastig, onbelangrijk en oninteressant. Hoewel alle kinderen en volwassenen door
hun menselijkheid aan elkaar verwant zijn, staan niet alle volwassenen evenzeer
open voor gevoelens en gedragingen die ook kinderen bekend zijn, noch zijn alle
volwassenen bereid tot samenwerken met kinderen.
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Zacht en zonder stoppeltjes
Maar hoe zit het met Frederik zelf? De eerste verandering die Frederik opvalt na zijn
transformatie, is zijn veranderde lichaam. Weg is alle lichaamsbeharing, en zijn
wangen zijn plots ‘zacht en zonder stoppeltjes’ (p. 8). Die lijfelijke transformatie
gaat meteen gepaard met een mentale omslag:
Zijn stoel moest hoger. Frederik wist waar de hendel zat.
Hij zoefde zichzelf omhoog.
Dat vond hij leuk om te doen. Hij was vergeten hoe leuk het was. Hij zag
de hele kamer anders als hij een beetje hoger zat. En het uitzicht werd ook
anders. En als hij laag zat, zag hij buiten meer lucht. Als hij dan ook zijn
stoel naar achteren zette, kon hij de vliegtuigen naar ver weg zien vliegen,
met een lange witte streep erachteraan, alsof de lucht hun kladblok was.
Frederik liet zichzelf vijf keer omhoog zoeven en vijf keer omlaag. Hij
werd er vrolijk van.
Ik wist niet dat ik zo'n fijne stoel had, dacht hij. Ik ga hier voortaan elke
dag eerst mee spelen voordat ik ga knippen. (p. 9)
De passage is tekenend voor de algemene teneur van het verhaal: kindertijd en
volwassenheid zijn complementair. Door de hoogte van zijn stoel aan te passen, ziet
Frederik meer. Hij verenigt de twee perspectieven, en dat is verrijkend en ook gewoon
leuk. Bovendien herontdekt Frederik een gegeven dat hij blijkbaar als volwassene
verleerd was: spel.

Metaforen voor volwassenwording
In het boek worden verschillende metaforen voor opgroeien en volwassenwording
tegen elkaar uitgespeeld. Wanneer Frederik uiteindelijk op school terechtkomt, leert
hij over de levenscyclus van een rups en vlinder (p. 79). Op de bijbehorende prent
valt op hoe het dier telkens volledig van vorm verandert: van eitjes, rups en cocon
tot vlinder. In adolescentenliteratuur is dit proces

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

72
een veelvoorkomende metafoor voor de volwassenwording.2 Frederik slaagt er echter
niet in om dit proces op papier te zetten, zoals de andere kinderen. ‘Weet jij dan niets
over de vlinder?’ vraagt de juf (p. 80). Dat zou vreemd zijn, want als je de metafoor
doortrekt, zou Frederik dit stadium juist veel beter moeten kennen dan de andere
kinderen, omdat hij al volwassen is geweest. De reden waarom de tekening bij hem
niet lukt, ligt mogelijk in het feit dat er via Frederik een ander model van
volwassenheid naar voren wordt geschoven, een waarin er geen radicale transformatie
is, maar waarin vooral de gelijkenissen tussen kindertijd en volwassenheid benadrukt
worden. Op de illustraties kan de lezer zelf zien dat er niet zoveel verschil is tussen
de oude en de jonge Frederik - dat hij gekrompen is zie je vooral aan zijn kleren, die
plots veel te groot zijn, en niet aan zijn gezicht. Meermaals is Frederik verbaasd dat
zijn kennissen hem niet langer herkennen nu hij een kind geworden is. Pas na lang
aandringen kan hij de portier overtuigen om aandachtig genoeg naar hem te kijken
en de gelijkenis te zien:
‘Kijkt u eens goed naar mij. Lijk ik niet op Frederik van de tweede
verdieping?’
De portier keek. Hij keek goed. Hij nam hem op van zijn haren tot zijn
grote voeten. Frederik werd er verlegen van.
‘Ja,’ zei de portier. ‘Je lijkt op hem. Je bent familie zeker.’ (p. 72)
De verwantschap tussen kinderen en volwassenen houdt geen radicale verandering
in, zoals de rups die haast niet meer te herkennen is in de vlinder. Toch betekent dat
evenmin dat alles hetzelfde blijft. Zo denkt Frederik terug aan de bijnaam die hij
vroeger kreeg: ‘Frederik! Zwezerik!’ (p. 50). Hij leerde toen ‘dat een zwezerik iets
in het lijf van kinderen was dat verschrompelde als je groter werd’ (p. 51). Opgroeien
betekent dus ook dat je bepaalde eigenschappen verliest - vooral het spelen en
fantaseren lijkt Frederik verleerd te zijn.
De ontwikkeling van Frederik na zijn transformatie verloopt eerder grillig dan
rechtlijnig. Begint Frederik nog spontaan te spelen op zijn kantoor, dan lijkt hij dat
tegen de avond al weer vergeten. In het park ontmoet hij

2

Zie, onder andere, Zijdeman van Kathleen Vereecken.
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Frommeltje, een meisje dat met hem wil verstoppertje wil spelen. ‘Waar moet ik me
verstoppen?’ vraagt Frederik (p. 51), waarmee hij natuurlijk de pointe van het spel
helemaal mist. Vervolgens blijft hij achter de rug van Frommeltje staan nadenken
tot ze klaar is met tellen. ‘Ik wist niet zo goed meer hoe het moest’ (p. 53), legt hij
uit. Ook huppelen mislukt, maar de ervaring wakkert wel iets anders in Frederik aan:
‘Hij bedacht hoe het zou zijn als mensenbenen niet gewoon konden lopen, maar
alleen huppelen. Hoe iedereen dan huppelend naar kantoor ging of naar de winkels’
(p. 54). Als volwassene kon ‘hij alleen bezig zijn met wat echt was gebeurd’ (p. 54)
- zijn leven wordt vooral bepaald door feiten en rationaliteit. Na zijn transformatie
herwint hij een verbeeldingskracht die in het boek vooral met kinderen geassocieerd
wordt. Spel en fantasie zijn de zwezeriken van dit verhaal, die terug aangroeien
wanneer Frederiks lijf gekrompen is en vriendschap sluit met een kind.

Waarom nog opgroeien?
Als volwassenen iets verliezen bij het opgroeien, is er dan ook iets dat ze winnen bij
het proces? Eerder vermeldde ik al de sociale status van volwassenen, die een bepaalde
mate van vrijheid en onafhankelijkheid met zich meebrengt. Maar dat niet alleen,
als we Frommeltje mogen geloven: ‘Je deed niet mee met verstoppertje en nu zeg je
saaie dingen,’ verwijt ze haar nieuwe vriend (p. 58). Dat roept bij Frederik het
volgende beeld op:
Zei hij saaie dingen? Op kantoor had nog nooit iemand tegen hem gezegd
dat hij saaie dingen zei.
Misschien had hij altijd alleen maar saaie dingen gezegd.
Misschien zeiden ze op kantoor tegen elkaar, als hij het niet kon horen:
‘Wat zegt die Frederik toch altijd saaie dingen, vind je niet?’ (p. 58)
Daarbij vergeet hij nog een andere mogelijkheid: dat ook de andere volwassenen op
kantoor alleen maar saaie dingen te vertellen hebben. Dat scenario zou passen bij
het beeld dat volgens de Amerikaanse Susan Neiman leeft over volwassenheid in de
Westerse wereld, en dat Maar ik ben Frederik, zei Frederik ten dele mee versterkt.
In Why Grow Up? (2014) legt Neiman uit: ‘Being grown-up is widely considered to
be a matter of renouncing your hopes and
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dreams, accepting the limits to a life that will be less adventurous, worthwhile and
significant than you supposed when you begot it’ (p. 1). Dit is de saaiheid die ook
Frederik uitstraalt, met zijn nette pak en stropdas, zijn kantoorbaan en zijn gebrek
aan fantasie.
Toch geeft het boek van Joke van Leeuwen aan dat volwassenen zich niet
noodzakelijk bij die saaiheid hoeven neer te leggen, en dat elke levensfase nieuwe
ervaringen in petto kan hebben. In dit boek is het niet het kind dat een leerproces
doormaakt, maar wel de volwassene die door zijn transformatie tot kind en - misschien
nog wel belangrijker - door zijn vriendschap met een kind, een belangrijke levensles
leert. Frommeltje doet wat denken aan de kleine Prins uit het gelijknamige boek van
Antoine de Saint-Exupéry, die met zijn levenslessen volwassen nevenpersonages en
lezers inspireert. Die kinderlijke levenslessen krijgen in het boek van Joke van
Leeuwen een humoristische wending, want ze worden gesymboliseerd door eten.
Bij de broodjeszaak bestelt Frederik nog een relatief saai broodje smul - het eerste
wat op het menu staat. Frommeltje prijst hem echter het broodje verras aan, waarvan
je nooit vooraf weet wat er op zit. Dat broodje staat voor avontuur. Daarna leert ze
hem ijsjes met spikkeltjes eten. Hij moet toegeven dat ‘het zachte van het ijs en het
harde van de spikkeltjes feestelijk aan[voelt]’ (p. 61). Of hij zich op dat moment een
kind of een volwassene voelt, doet er niet meer toe. Wanneer een hondje bij hem om
eten komt bedelen, zegt hij: ‘IJsjes zijn niet voor honden. IJsjes zijn voor mensen’
(p. 62). Het doet denken aan het verwantschapsmodel dat Marah Gubar promoot om
over kindertijd en volwassenheid na te denken: daarin beklemtoont ze dat beide hun
menselijkheid gemeenschappelijk hebben. Voor een productieve dialoog tussen de
generaties is het belangrijk om op zoek te gaan naar wat kinderen en volwassenen
gemeenschappelijk hebben, en wat ze van elkaar kunnen leren.

Lessen voor volwassenen
Kinderboeken bevatten door hun rol in de opvoeding en socialisatie van kinderen
altijd een didactische functie, zelfs al is die niet prominent zichtbaar (zie Joosen &
Vloeberghs, 2008). Wanneer er over volwassen lezers van kinderboeken nagedacht
wordt, dan is dat vaak in functie van de esthetische of ontspannende waarde (zie o.a.
Beckett, 2012; Shavit, 1986). Toch kunnen
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ook zij - net als Frederik - iets uit kinderboeken leren, en spelen schrijvers en
illustratoren technieken uit om sympathie of afkeuring van volwassen gedrag op te
roepen, die soms lijken op de manier waarop lessen voor kinderen aangeboden
worden.3 Net zoals je in kinderboeken soms een contrast krijgt tussen een flink en
een stout kind, zijn er veel titels die zowel sympathieke als antipathieke volwassenen
opvoeren om duidelijk te maken welke aanpak de voorkeur krijgt. Zo wordt een
vriendelijke oude dame, die net als Frederik houdt van vragen verzinnen,
gecontrasteerd met een mopperige slotenmaker, die vol is van zichzelf en Frederik
uiteindelijk uitscheldt en alleen achterlaat, zodat hij moet huilen (pp. 39-43).
De volwassene die uiteindelijk het verschil maakt voor Frederik, is de moeder van
Frommeltje. De finale van het boek vormt op meerdere vlakken een pleidooi om het
kind in jezelf te koesteren, en doet sterk denken aan het pleidooi dat Guus Kuijer
voerde in Het geminachte kind (1980). Hij trekt daarin van leer tegen het beeld van
de volwassene als ‘ontkinderlijkt mens’ (1987, p. 14). In een interview met Jan
Brokken legde Kuijer uit dat er ook een andere visie mogelijk is, een visie die lijkt
op het verwantschapsmodel van Marah Gubar: ‘Ik ken geen kinderlijk probleem dat
niet nog in mij leeft. Ik ken geen enkele kinderlijke belangstelling die dood is bij
mij. Ik zou onmogelijk voor kinderen kunnen schrijven als ik mijzelf zou moeten
uitschakelen. [...] Ik ben een kind geweest, en ik ben nog steeds een kind’ (Kuijer,
geciteerd in Brokken, 1978, p. 2). Dat wil niet zeggen dat Kuijer zich daarmee niet
als volwassene ziet, maar wel dat hij het kind in zichzelf koestert en daardoor een
goede verstandhouding met kinderen kan opbouwen. De moeder van Frommeltje
wordt geschetst als een gelijkaardige volwassene. Ze is speels, met haar
‘boodschappentas die op een hond zonder pootjes leek’ (p. 85) en is geïeresseerd in
‘niet-saaie’ dingen (p. 86). Sympathieke volwassenen in kinderboeken zijn bovendien
vaak mensen die van verhalen en boeken houden, en dat is zij ook. De transformatie
van Frederik doet haar denken aan verhalen over ‘een man die in een kever
veranderde’ (waarschijnlijk De gedaanteverwisseling van Franz Kafka), ‘over een
kikker die in een prins veranderde’ (de ‘Kikkerprins’ van Grimm) en over ‘iemand
die opeens een stuk jonger werd, maar niet zo jong

3

Een van de weinige onderzoekers die de didactische inslag van kinderboeken op volwassenen
betrokken hebben zijn Elizabeth Bullen en Susan Nichols (2011). Zij onderzochten welke
lessen kinderboeken over voorlezen meegeven aan volwassenen.
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als jij’ (hiervoor komen verschillende science fiction titels in aanmerking, of films
als Benjamin Buttons). Er wordt gesuggereerd dat die boeken haar blik op de realiteit
en op leeftijd verbreed hebben, en dat ze openstaat voor wat de werkelijkheid
overstijgt, zoals een magisch verjongingsproces. openheid blijkt verder uit haar
enthousiasme voor een broodje verras, en ten slotte houdt ze zelfs letterlijk vast aan
de kindertijd doordat ze de melktandjes van haar dochter in een doosje bewaart. Maar
bovenal luistert ze naar kinderen zonder hen te veroordelen en kan ze zich inleven
in de zorgen van Frederik. Zo begrijpt ze dat hij niet naar zijn werk kan bellen door
zijn hoge stem, en doet ze dat in zijn plaats. Dat wil echter niet zeggen dat ze een
‘kinderlijke’ volwassene is; ze wordt immers gekenmerkt door wat sinds het
verdwijnen van de traditionele mijlpalen (huwelijk, eigen huis, vast werk) de
volwassenheid typeert: verantwoordelijkheid. Ze erkent problemen, zoekt naar
oplossingen, en bereikt daarmee succes.

Het verwaarloosde kind
Van de moeder van Frommeltje leert Frederik dat hij ook het kind in zichzelf moet
herontdekken. Hij kan pas echt terug opgroeien als hij een trauma uit zijn jeugd durft
aanpakken en het verdriet dat hij als kind voelde durft toe te laten in zijn volwassen
leven: het gemis van zijn pleegouders en het gevoel door hen verlaten te zijn nadat
zijn biologische moeder hem opnieuw had opgeëist. De tragedie van Frederiks leven
is opnieuw veroorzaakt door een gebrek aan intergenerationele dialoog en aan respect
voor kinderrechten. Nadat Frederik op negenjarige leeftijd was weggehaald bij de
pleegouders die hem al sinds zijn jongste jaren hadden opgevoed, was er blijkbaar
niemand die stilstond bij zijn gemis en die naar hem luisterde. Op die manier konden
allerlei verkeerde ideeën zich in zijn hoofd nestelen, en probeerde hij het verdriet
jarenlang te onderdrukken. Het overlijdensbericht van zijn pleegvader werpt hem
onverbiddelijk terug naar die kindertijd en het bijbehorende gevoel van
machteloosheid. Dankzij de zorg van de moeder van Frommeltje kan hij het contact
met zijn pleegmoeder herstellen. Doordat hij het trauma uit zijn jeugd kan beginnen
te verwerken, en doordat hij opnieuw serieus genomen is, krijgt hij aan het eind van
het boek zijn volwassen lichaam terug.
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Aan het slot van het verhaal lijkt Frederik het beste van kindertijd en volwassenheid
te combineren. Hij heeft zijn huissleutel, auto en portemonnee terug, en daarmee ook
zijn volwassen identiteit en onafhankelijkheid. Hij zorgt voortaan voor zijn oude
pleegmoeder en toont daarmee dat hij de verantwoordelijkheid bezit die de
samenleving van volwassenen verwacht. Maar Frederik is de lessen die hij geleerd
heeft uit zijn transformatie tot kind niet vergeten. Hij eet elk weekend een broodje
verras en een ijsje met spikkeltjes, en heeft nu een hechte vriendenkring die uit
verschillende generaties bestaat. Daarmee eindigt Maar ik ben Frederik, zei Frederik
met de hoopvolle boodschap dat het leven op elk moment mooie verrassingen kan
inhouden - je hoeft er je dromen niet noodzakelijk voor in te boeten, zoals Neiman
stelde. Datzelfde geldt overigens voor Frederiks pleegmoeder, die op haar oude dag,
na de dood van haar dierbare man, ook opnieuw het geluk heeft gevonden: zij is na
jaren weer herenigd met de pleegzoon wiens verlies ze nooit kon verwerken. Dit
gelukkige einde is mogelijk door de succesvolle communicatie tussen kinderen en
volwassenen, waarin die laatsten een cruciale rol gespeeld hebben. Het kind in jezelf
voeden en af en toe eens in de schoenen van kinderen gaan staan blijkt voor
volwassenen een verrijkende ervaring, en voor wie geen magische transformatie kan
ondergaan, zo leert het verhaal, kunnen ook kinderboeken de klus klaren.
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Taal als universum waarin de schepping nog niet af is
Joke van Leeuwen als kinderboekenschrijver ‘over alle grenzen
heen’
Lieke van Duin
Een onmogelijke opdracht
Een onmogelijke opdracht! Dat was mijn eerste reactie op de vraag of ik wilde
schrijven over het proza en de poëzie van Joke van Leeuwen voor kinderen. Anderen
zouden schrijven over haar illustraties, haar cabaret- en theaterwerk en over haar
werk voor volwassenen. Het voelde als het afscheuren van een stukje schilderij dat
je vervolgens moet bespreken. Het werk van Joke van Leeuwen is als zo'n schilderij:
een eenheid waarvan het geheel meer is dan de som der delen. Bovendien houdt ze
er niet van om in hokjes ingedeeld te worden:
Wanneer houden de mensen nu eens op me in een hokje te plaatsen? Ik
kom niet uit een hokje,
zegt Joke van Leeuwen in 2002 verontwaardigd.
Vrije vormen is niet mijn eerste echte boek voor volwassenen. Ik beweeg
me al jaren binnen beide circuits, dat van de literatuur en dat van de
kinderboeken. Ik bedien me van alles wat me voor de neus komt en schrijf
over alle grenzen heen.1
De enig juiste manier om haar werk recht te doen zou dan ook zijn het te bespreken
vanuit haar complete oeuvre van de afgelopen veertig jaar, inclusief haar werk voor
volwassenen en haar cabaret- en theaterwerk. Maar dat was de vraag niet...

1

Margot Dijkgraaf, ‘Dwars op het volmaakte, Joke van Leeuwen over haar boek Vrije
vormen.’ In: NRC, 18 oktober 2002.
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In haar werk voor kinderen zijn tekst en beeld ondeelbaar. Deze behoefte om zich
uit te drukken in met elkaar samenwerkende woorden en tekeningen vindt zijn
oorsprong in haar kindertijd. Bregje Boonstra schrijft daar in Wat een mooite! (2009)
over:
Van Leeuwen werd in 1952 geboren in een vrijzinnig domineesgezin, als
vierde van zes kinderen. Er heerste een heel eigen gezinscultuur met
stimulerende ouders, een huis vol boeken, muzieklessen, een huisorkest,
toneel- en poppenkastopvoeringen en maandelijks een zelfgemaakte
huiskrant.2
Over die huiskrant, Het Leeuwebekje, die Joke van Leeuwen van haar negende tot
haar dertiende jaar maandelijks maakte, vertelt ze aan Bregje Boonstra: ‘Mijn vader
had preekschriftjes. Als hij er één vol had, was dat gemiddeld op preekuitspreeklengte.
In zulke schriftjes maakte ik de huiskrant, geheel met de hand geschreven en met
een omslag dat ik met van alles en nog wat versierde. In de hal stond een oude
schoenendoos als kopijbus en daarin kreeg ik bijdragen van de anderen: briefjes met
kleine zinnetjes van mijn jongste zusje, goede raad van mijn moeder over het beter
opmaken van onze bedden, gedichtjes van mijn zus of een maf vervolgverhaal van
mijn broer. Zelf had ik een rubriek waarin ik grappige versprekingen in het gezin
verzamelde, ik maakte puzzels, raadsels en cartoons en schreef verhalen.’
In een interview met Onno Blom in 1999 zegt ze over het samengaan van tekst en
beeld: ‘Nog steeds vormen de twee één geheel. Als ik woorden schrijf, zijn de beelden
heel dichtbij. En omgekeerd.’ En in 2013 zegt ze in een interview: ‘Tekenen is soms
vrijer dan schrijven. Taal zit meer vast aan zijn betekenis dan beeld of kleur.’3 Waarom
dan haar proza voor kinderen geïleerd bespreken? Gelukkig gooit ze zelf een
reddingsboei uit, en wel in haar Albert Verwey lezing in 2013:
Proza en poëzie zijn bij uitstek geschikt om vanzelfsprekendheden te
doorbreken en naar nieuwe wegen van de verbeelding vanuit de
werkelijkheid

2
3

Bregje Boonstra, Wat een mooite! Hoogtij in het kinderboek in acht portretten (2009),
p. 173.
Marathoninterview met Joke van Leeuwen, VPRO, 26 december 2013, door Djoeke Veeninga.
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te zoeken, om andere kanten en perspectieven te vinden en om, hoe oud
we ook zijn, te blijven oefenen in als nieuw kijken.
In het veertigjarig schrijverschap van Joke van Leeuwen zijn globaal drie perioden
te onderscheiden: I. 1978-1986: Tekst en beeld zijn gelijkwaardig en verweven; II.
1987-2000: De tekst domineert - ook werk voor volwassenen; III. 2001-heden: Het
beeld komt sterk terug - afwisseling in genres.

I. 1978-1986: Tekst en beeld zijn gelijkwaardig en verweven
De Appelmoesstraat is anders (1978)

Als kind wilde Joke van Leeuwen al schrijven én tekenen.4 Dat maakte de weg naar
haar eerste kinderboeken een natuurlijke. ‘Ik tekende en ik schreef, en dat was voor
kinderboekenschrijvers een normale combinatie. Toen ik me er eenmaal toe zette,
voelde ik dat het de juiste beslissing was geweest.’5 Nadat ze aan de kunstakademies
van Antwerpen en Brussel een grafische opleiding heeft gevolgd en aan de universiteit
van Brussel geschiedenis studeerde, debuteert ze in 1978 met De Appelmoesstraat
is anders, een hilarisch prentenboek waarin tekst en beeld elkaar aanvullen, versterken
en van commentaar voorzien. Hoofdpersoon Miep komt met haar vrolijke chaos in
de Appelmoesstraat wonen. Als de bewoners zien hoe zij haar
dertien-in-een-dozijnwoninkje verandert in een hoogst origineel huis dat helemaal
naar haar zin is, vragen ze haar hun saaie woningen ook te helpen veranderen in iets
dat bij hen past. Dat doet ze met voortvarende schwung, maar als er daarna teveel
mensen op haar afkomen die dat ook willen, ‘glijdt ze gauw van de bladzijde af en
verstopt zich in de boekenkast.’
Nu, veertig jaar later, is goed te zien hoe Joke van Leeuwen in dit bescheiden
debuut van vijftig pagina's wel meteen enkele van haar hoofdlijnen uitzet:

4
5

Marathoninterview met Joke van Leeuwen, VPRO, 26 december 2013, door Djoeke Veeninga.
Onno Blom, ‘Ik kan niet zonder getob.’ Trouw, 9 oktober 1999.
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- Grafische, cartooneske illustraties - hier pentekeningen in zwart-wit - die speels
stoeien met een tekst vol interactieve puzzels en raadsels.
- Ook het visueel van een bladzijde afglijden zal in later werk meermalen
terugkomen, zoals in Kweenie (2003), evenals trouwens als het opdoemen van
een getekend personage uit een blad papier, zoals bij Deesje (1985), een techniek
die het fictiekarakter van de personages onderstreept.
- Het anders-zijn, in de zin van eigenzinnig-zijn, zichzelf zijn, van haar personages.
Dat mag misschien deels zijn wortels hebben in de anarchistische tijdgeest van
de jaren zeventig van de vorige eeuw, bij Joke van Leeuwen zit het veel dieper.
Toen haar zoon (geboren in 1983) tussen zeven en tien jaar oud was, vond ze
de verhalen over Anansi de spin de mooiste verhalen om voor te lezen: ‘Anansi
was altijd eigenzinnig, eigenwijs en dwars, bijna het symbool van de kleinere
mensen die zich niet laten doen, maar die slim genoeg zijn om zich overal uit
te redden.’6 In haar verdere oeuvre zal ze dit anders-zijn ook uitwerken naar
anders-zien en anders-benoemen, zoals in Dit boek heet anders (1992).
- In het verlengde hiervan ligt het ter discussie stellen van conventies en
vanzelfsprekendheden. Is een straatje met vijf identieke huizen vanzelfsprekend?
Kan het anders? Wat is gewoon? Wat is bijzonder? Ze is hierin verwant aan
Toon Tellegen, die als vanzelfsprekend een olifant in een boom laat klimmen
en een potvis laat dansen met een meeuw.
- Een hang naar absurdistische humor, zoals het veranderen van een woninkje in
een spookhuis, dierenasiel of zwembad.

Een huis met zeven kamers (1979)

In haar tweede boek, Een huis met zeven kamers (1979) werkt ze deze lijnen verder
uit. Het is een raamvertelling over een Leuke Oom die een huis heeft met zeven
bijzonder originele kamers, sommige propvol mensen, spullen of dieren. Eén voor
één krijgen we die te zien op paginagrote, gedetailleerd uitgewerkte
zwart-wittekeningen. Elke kamer geeft, als een nummer in een cabaretvoorstelling,

6

Kort televisie-interview door Annemiek Schrijver, IKON, 26 februari 2013.
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aanleiding tot een verhaal vol originele taal- en beeldgrapjes, en bij de kelder zelfs
tot een spannend, zinsbegoochelend beeldverhaal over een tocht via buizen, trappen
en een Jeroen Bosch-achtig universum door ‘de omgekeerde wereld’. Die omgekeerde
wereld komt als detail terug in Het verhaal van Bobbel... (1987)7 en decennia later
krijgt dit een verre echo in het beeldverhaal Ergens (2016).
De eetkamer geeft aanleiding tot het verhaal over Mevrouw van Voren-Achterkant
die in een restaurant om ‘boerewoer met zoetekauw’ vraagt. Het personeel zit in zak
en as, want niemand kent het. Dan komt er een meisje binnen:
Ze zei zacht:
'k Heb boerewoerspul meegebracht.
Acht stukjes appel, wat banaan,
daar heb ik griezel ingedaan,
Twee dropjes en een druppel dauw,
wat honing voor de zoetekauw.
Dat alles, eventjes gestoofd,
is boerewoer. Als je 't gelooft.

Het is het soort fantasie dat in 1985 terugkomt in Fien wil een flus.
In de wc ligt een boekje met versjes, waarvan er enkele later zullen terugkomen
in de dichtbundel Ozo Heppie (2000), zoals deze:
Me sokke sakke so
me sokke sakke so
me sokke sakke somaar op me voete
se o se sakke so
se o se sakke so
souen er soms stiekelties in moete?

7

In Het verhaal van Bobbel woont Tobi, met wie ze vriendschap sluit, soms aan de andere
kant van de wereld. ‘“Dan sta je eigenlijk ondersteboven,” zegt Bobbel.’
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Dit dartele spelen met taal, het maken van nieuwe woorden, soms uit spreektaal
afkomstig, vaak vanuit de letterlijke betekenis van een woord, en altijd geestig, wordt
ook een aspect dat in allerlei variaties terug zal komen.
Het verhaal van Joris Floris die alles verzamelt wat bijzonder is, speelt met
relativering en perspectief:
Ik zit beneden in het bovenhuis dus ik ben beneden maar ook boven want
ik woon boven de mensen die in het benedenhuis wel boven zijn omdat
ze niet beneden in het benedenhuis zijn maar die ook beneden zijn omdat
wij boven hen wonen en zij beneden ons.

Ook dit spel zal in allerlei gedaantes terugkomen. Zo komt het spelen met perspectief
terug in het boekje voor beginnende lezers Sontjeland (2000).
Het kiezen voor het perspectief van het kind is van meet af aan eveneens een
hoofdlijn in het werk van Joke van Leeuwen. Hierin is ze verwant aan bijvoorbeeld
Roald Dahl met zijn Matilda (1988).

De metro van Magnus (1981)
De metro van Magnus is ook opgebouwd uit ‘nummers’, hier metrostations. In plaats
van een raamvertelling is dit derde boek van Van Leeuwen een
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doorlopend verhaal. Magnus tekent de plattegrond van een metro met acht stations.
Het eerste is ‘Station Hier’. Als hij naar buiten gaat om een rolletje plakband te kopen,
ziet hij een deur met een bordje ‘Hier geen rijwielen’. Er komt een jongen met een
te grote pet uit, die zegt dat dit ‘Station Hier’ is. Magnus gaat met de jongen mee
een trap af naar beneden, het donker in en reist zijn eigen acht getekende metrostations
af. Dat doet denken aan de Amerikaanse klassieker Paultje en het paarse krijtje van
Crocket Johnson (1958),8 waarin Paultje ook zijn eigen reis tekent.

Magnus beleeft een avontuurlijke reis vol raadselachtige ontmoetingen en kafkaëske
situaties als doolhoven, onverwachte beproevingen en opdrachten die eerst moeten
worden utgevoerd voordat hij verder mag. De jongen met de te grote pet blijkt de
conducteur te zijn. Omdat Magnus geen kaartje heeft, knipt de jongen gaatjes in zijn
sok. Magnus reist een stukje samen op met Onbekende Soldaat, die op zoek is naar
een vader en moeder, en met het boevenmeisje Aagje Blaagje, ‘boevelen’ en toveren
uit haar ‘hoemoekboevelenboek’. Tot zijn verdriet raakt hij zijn vriendjes ook weer
kwijt, al vindt hij Onbekende Soldaat ten slotte terug in ‘De Warme Wachtkamer’,
het bejaardenhuis van zijn oma. Als hij terugkomt bij zijn ouders is hij maar krap
een dag weg geweest...
Evenals Een huis met zeven kamers is dit boek een visueel feest van tekengrapjes,
briefjes en spulletjes, waardoor beide doen denken aan het werk van Wim Hofman.
Met De Metro van Magnus zet Joke van Leeuwen opnieuw een hoofdlijn uit,
namelijk die van de reis of zoektocht, een queeste. Ook die zal nog verschillende
malen terugkomen, zoals in Deesje.

Deesje (1985)
In Deesje is die reis een zoektocht door een grote stad vol bedisselende volwassenen
en onaardige kinderen. De fijn gearceerde zwart-witprenten, waarin

8

Crocket Johnson (1906-1975): Harold and the Purple Crayon, 1955, Nederlandse vertaling
Annie M.G. Schmidt, De Bezige Bij 1958, vanaf 2000: Lemniscaat.
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Deesje een aandoenlijk meisje is met steil piekhaar en grote, verbaasd kijkende ogen,
vertellen het verhaal mee.

Deesje is een bedeesd meisje dat door haar vader in haar eentje per trein naar het
gezin van ‘halftante’ in de grote stad wordt gestuurd. Hij denkt dat een gezin met
kinderen van haar leeftijd haar goed zal doen. En dan kan ze mooi vriendinnen worden
met haar halfnichtje Oele. ‘Maar Deesje kende dat meisje niet. En er zijn zoveel
stómme kinderen van je eigen leeftijd.’ Ze krijgt een brief van Oele die niet veel
goeds voorspelt:
ik moet van me moeder naar je schrijven. Als je maar niet aan me spullen
zit en niet stom zit te doen anders mag je niet meedoen.
Deesje is bang voor de reis, en bang dat de kinderen van ‘halftante’ pesterige kinderen
zijn. Tekeningen beelden haar angsten suggestiever uit dan woorden zouden kunnen.
Deesje zegt echter niets, zoals ze zoveel niet zegt, soms omdat ze het niet over haar
lippen krijgt, soms omdat ze haar mond moet houden. Daardoor lopen dingen
verkeerd. Meteen in de trein gaat het al fout. Een brutaal meisje rukt Deesje's koffertje
uit het bagagerek zodat het open springt en Deesje alles weer bij elkaar moet rapen.
In de stationshal loopt ze halftante mis en is ze haar portemonneetje met geld en het
telefoonnummer van tante kwijt. Ze probeert halftante te vinden, maar de
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misverstanden stapelen zich op, hetgeen leidt tot een avontuurlijke tocht door de
dwingende maalstroom
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van de grote stad, die door de volwassenen als volkomen logisch wordt ervaren, maar
die Deesje ervaart als een rollercoaster van absurde, nachtmerrieachtige gebeurtenissen
waardoor ze steeds opnieuw de weg kwijt raakt. Steeds wil ze iets zeggen, maar doet
ze het niet.
Toch blijft ze mentaal overeind. En gelukkig ontmoet ze ook aardige volwassenen.
Die zijn net als de bewoners van de Appelmoesstraat ‘anders’: een beetje gek, zoals
Tina Teen die muziek maakt op haar teen en meneer Paprika die met zijn prikstok
niet alleen papiertjes prikt, maar ook draken verslaat. Ten slotte komt ze per ongeluk
terecht in de televisiefinale van een opstelwedstrijd. Ze hééft helemaal geen opstel,
maar voor de camera's komt er zomaar een spannend verhaal uit haar mond met de
ingrediënten van alles wat ze tijdens haar zoektocht heeft beleefd. Oele ziet de
uitzending, krijgt ontzag voor Deesje en het pesten is dan verleden tijd.
Deesje is een rijk, avontuurlijk verhaal, weer vanuit de blik van een kind, vol
beangstigende situaties, maar lichtvoetig verteld. Andere perspectieven zijn te zien
in de illustraties, waar kikker- en vogelperspectieven - en alles daartussen - elkaar
afwisselen, met verwijzingen naar Alice in Wonderland, Escheren pulpstrips. Het
verhaal ontroert, is fantasievol, met milde kritiek op de regelzucht van volwassenen
die niet naar Deesje luisteren. Het einde is mooi symbolisch: samen eten ze de
allerlaatste draak op, de gesmolten en aan elkaar gestolde chocolaadjes die Deesje
voor halftante had meegenomen.
Zijn alle draken en angsten nu verleden tijd? Heeft Deesje geleerd om wél te
zeggen wat ze wil? Wie weet. De laatste zinnen doen onwillekeurig denken aan de
schrijfster zelf:
‘Hee Deesje,’ vroeg Oele, ‘dat verhaal van jou, op de televisie, hoe liep
dat eigenlijk af? Het spannendste ging juist komen.’
Deesje wilde zeggen dat ze dat niet wist. Want het verhaal was zomaar in
haar hoofd opgekomen. Ze hoorde het zelf ook voor het eerst. En als je
ergens aan begint, kun je meestal nog niet weten hoe het afloopt.
Zoiets wilde ze zeggen.
Zoiets probéérde ze te zeggen.
Maar ze had net een grote hap draak genomen.
Ze zei alleen: ‘Kwobbobbobbob.’
En verder niks.
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II. 1987-2000: De tekst domineert; ook werk voor volwassenen
Het verhaal van Bobbel (1987)

De meeste hoofdpersonen van Joke van Leeuwen zijn niet mooi met hun dikke
neuzen, sprietharen en te grote schoenen, maar wel pittig en ondernemend. Steevast
zijn ze onderweg, waarbij het reizen belangrijker is dan het doel van de reis. Ze
houden er een hartveroverende kinderlogica op na, die als oorspronkelijk en
fantasierijk afsteekt tegen die van de meedogenloze, saaie en/of commerciële
grotemensenwereld. In Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk
wilde worden (1987) komt dit wel heel sterk tot uiting. Het meisje Bobbel - eigenlijk
heet ze Bo-Belle - woont met haar hippie-achtige ouders en een vleermuis in een
opgetooide bakfiets als mini-woonwagen. Ze zijn best gelukkig, maar straatarm.
Moeder Pina moet haar tekeningen op wc-papier maken en dat verkoopt slecht. Om
haar ouders te helpen besluit Bobbel rijk te worden en vraagt haar rijke oom Fok,
succesvol fabrikant van ‘Alles-Er-In-Doe-Bakjes’, om raad. Deze neemt haar in huis
en laat haar naar school gaan, maar deze - humoristisch beschreven - entree in de
geregelde maatschappij wordt een faliekante mislukking: Bobbel, intussen de lieveling
van de lezer geworden, is veel te eigenzinnig en origineel. Ze krijgt nog wel een
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vriendje, Tobi, die haar leert wat zakgeld is. Nadat ze vals is beschuldigd van diefstal
vlucht ze weg en loopt een kathedraal in, waar ze gaat schommelen aan een
kroonluchter. Via het politiebureau komt ze terug bij haar ouders.
Het anders-zijn is hier uitgegroeid tot onaangepastheid aan de normen van de
geordende mensenwereld, en uit het slot blijkt dat Bobbel zichzelf ook later hierin
trouw blijft. In het verlengde hiervan spreekt er een milde maatschappijkritiek op
het consumentisme uit het boek, vooral in de karakterisering van oom Fok.
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Opnieuw sprankelt Joke van Leeuwen met taal. ‘Even ritselen’ is samen wildplassen,
dat niet anders kan omdat de bakfiets geen wc heeft. Als Mos en Tina iets bespreken
wat Bobbel niet mag horen, doen ze dat in de p-taal: ‘“Wepeet jepe nepog,” zei Tina
bijvoorbeeld, “depat Bepobbel zepei depat zepe epin epeen gepewepoon hepuis
wepou weponepen?”’ Als vader Mos met tranen afscheid neemt van Bobbel op de
dag dat ze bij oom Fok gaat wonen, staat er: ‘Hij had haar zo stevig vastgehouden,
dat hij zichzelf had uitgeperst.’ En het ‘Even met de kont op reis’ van Mos wordt
ook buiten de kinderliteratuur een gevleugelde uitdrukking.

Wijd weg (1991)

In Wijd weg komt het thema van initiatie in de volwassen wereld voor het eerst aan
de orde. Mogelijk is er een link met het eerste boek voor volwassenen dat Joke van
Leeuwen rond deze tijd publiceert: De tjilpmachine (1990).
Ook hier kiest Joke van Leeuwen voor het oorspronkelijke in kinderen, maar anders
dan voorheen. Nu vinden een kind en een honderdjarige elkaar in die
oorspronkelijkheid. De ik-figuur - een meisje? - loopt langs de huizen om theelepeltjes
met een molentje erop te verkopen voor het behoud van oude korenmolens.

In een bejaardentehuis komt ze bij een oud vrouwtje terecht dat in bed ligt.
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Ze sprak langzaam en zacht, alsof ze zuinig was op haar adem. Haar handen
deden het nog, en haar ogen ook. Achter de dikke glazen van haar bril
leken ze groot van verbazing. Zo'n oud mens en dan nog zoveel verbazing.
Het oudje heeft ook een molenlepeltje, maar dan antiek. Ze laat het meisje een
verzameling rommeltjes zien, zoals een dood insekt, een kersenpit, een kiezelsteen,
drie bruine bonen, een leeg luciferdoosje en een oude schaatsenband. Aan de hand
van die voorwerpen vertelt ze haar verhaal over vroeger, toen zij, Vera, bijgenaamd
Veertje, kind was. Dat verhaal begint bij het dijkhuisje waar ze als kind woonde, in
de nacht voordat ze de deur uitgaat om als dienstbode te gaan werken. De nachtelijke
tocht wordt een raadselachtig inwijdingsritueel in de volwassenheid, vol mysterieuze
droombeelden in onsamenhangende fragmenten. Veertje krijgt nummers en stempels
opgedrukt, wordt platgedrukt in een restaurant en moet ‘de erge dingen van de wereld’
leren kennen zoals de doodzieke Sofie uit Kleine Sofie en Lange Wapper (1984) van
Els Pelgrom in één nacht hardhandig leert ‘Wat er in het leven te koop is’.
‘Alles wordt bekend en niets is het meer,’ zegt een figuur die steeds opduikt en
verdwijnt tegen Veertje. Ten slotte krijgt ze een stempel ‘terug afzender’ en wordt
door een beurtschipper bij het dijkhuisje van haar ouders afgezet. Ze valt van de
loopplank in het ‘krimpend koude’ water, maar haalt de ochtend.
Dan zwijgt het oudje en gaat steeds langzamer ademen. Als er iemand binnenkomt
en alle spulletjes van het bed af gooit, raapt de ik-figuur ze op en neemt ze mee naar
huis. Haar moeder zegt: ‘Je doet zo ongewoon, ik herken je niet.’ Waarop ze
antwoordt: ‘Mmmf,’ zei ik, ‘och, sssjj.’ Een slot dat sterk lijkt op het slot van Deesje.
Geen vrolijk verhaal, maar laconiek verteld. Soms ontroerend raak, bijvoorbeeld
als de beurtschipper haar vraagt een liedje over vroeger te zingen.‘Ik heb zo weinig
vroeger,’ zei Veertje./ ‘Zing dan maar over later.’/ ‘Daar weet ik de wijs nog niet
van.’
Beelden zijn soms meer ontleend aan het voelen of horen dan aan het zien: ‘jeukend
eerlijke stof, kiezelstenen die knarsten van ongenoegen.’ De illustraties spelen dit
keer een ondergeschikte rol en de toon is volwassener dan in haar vorige boeken.
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Dit boek heet anders (1992)

De titel van Dit boek heet anders belooft dat het hier gaat om ‘anders lezen’ of liever:
‘anders benoemen’. Dat gebeurt ook. Joke van Leeuwen draait perspectieven om,9
verandert interpretaties en stript conventionele betekenissen van woorden en
uitdrukkingen af. Ze ontleedt woorden, beelden en handelingen tot op hun meest
elementaire betekenis.
Toch is het geen moeilijk toegankelijk boek, want Van Leeuwen maakt er
taalspelletjes en -grapjes van, bijvoorbeeld door standaarduitdrukkingen als ‘losse
handen hebben’ of ‘ergens niet met je hoofd bij zijn’letterlijk te nemen en dan te
tekenen.

Of door kinderen het zelfbedachte spelletje stomkopje te laten spelen: ‘“Heeeeee,”
zei Wammie, “wat heb ik rare sliertjes vlees aan mijn lijf.”/

9

Bijvoorbeeld op p. 91, waar de suppoost van een natuurmuseum vertelt dat 's nachts de
opgezette dieren tot leven komen, terwijl mensen dan verstijven: ‘Je staat daar maar met een
plankje onder je voeten. En alle dieren komen naar je kijken en geven elkaar uitleg over wat
mensen doen als ze niet zijn opgezet.’
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“Stomkopje, dat zijn je vingers.”’ Een spelletje waarin vervreemding expliciet tot
uiting komt.
Het verhaal begint met Sara, die een stuk bos met twee houten huisjes erft. In het
ene huisje gaat ze zelf wonen, het andere verhuurt ze aan een vrouw, Lara, die met
drie kinderen van haar man is weggelopen ‘omdat hij losse handen had’. Met z'n
vijven vormen ze een knus, geïsoleerd gezinnetje, met Lara als moeder en Sara als
‘voeder’. Om de kinderen tegen de boze buitenwereld te beschermen, organiseren
ze hun eigen schooltje waarvan Sara de onderwijzeres is. Lara is ‘jaren bezig haar
gedachten op rechte lijntjes te krijgen’, schriften vol, want volgens Sara ‘moeten ze
daardoor wel ophouden met almaar rondjes te vormen’. Toch belandt Lara in een
crisis, al worden daar maar spaarzaam woorden aan gewijd. Als Wammie, het jongste
kind, een keer vraagt waarom ze in bed ligt, zucht ze ‘Och,’ waarop Wammie
rapporteert: ‘Ze heeft last van och.’
Op een dag ontmoet Wammie een man die ze meneer Hijdaar noemt. Ze vraagt
hem of hij hen mee wil nemen op schoolreisje, want dat hebben kinderen op echte
scholen ook. Meneer Hijdaar is aardig, neemt hen mee naar een chic restaurant, een
tentoonstelling en een duur hotel, maar gezellig wordt het niet. Niet dat hij kwaad
in de zin heeft - wat een lezer anno 2018 misschien zou denken - maar hij geeft ze
geen aandacht, alleen lekkers en speelgoed en laat ze vaak alleen. Dan wordt het
verhaal inhoudelijk rommelig, met hoofdstukken vol volwassen sores tussen Sara
en Lara.
Uiteindelijk lukt het toch om alle verhaalfragmenten weer aan elkaar te knopen.
De kinderen ontdekken het geheim van meneer Hijdaar, die ergens een zoontje blijkt
te hebben dat hij nooit ziet. Een jaar later komt Wammie hem tegen en vertelt hij dat
hij niet helemaal in orde was omdat hij zijn zoontje niet mocht zien. ‘“U was een
beetje ziek, hè,” zei Wammie./ “Och,” zei meneer Hijdaar.’ Wammie begrijpt dat
hij net als haar moeder Lara de ziekte van Och had, depressief was.
Het spelen met taal en interpretaties gaat hier zover dat de onmacht van taal
voelbaar wordt, bijvoorbeeld als twee helften van een gescheurde brief in verkeerde
volgorde worden gelezen en daardoor niet begrepen. Dit zal nog pregnanter in Iep!
terugkomen.
Het gaat echter ook over de keuze van volwassenen om in afzondering te leven,
over kinderen die ondanks dat isolement de wereld willen ontdekken,
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en over de onmacht van ouders. Daarmee bevat Dit boek heet anders evenals niet
wiet, wel nel, dat in hetzelfde jaar verschijnt, een hoog gehalte aan grotemensengedoe,
wellicht teveel voor een kinderboek. Dat neemt niet weg dat de grote schoonmaak
in de taal die Joke van Leeuwen hier houdt, goed lukt. Ze boent de woorden schoon
tot ze glimmen als nieuw en ze gebruikt ze dan op een manier zoals ze nog niet eerder
gebruikt zijn.

Het weer en de tijd (1993)

Het weer en de tijd was het Kinderboekenweekgeschenk van 1993, en het is opnieuw
een boek dat grossiert in raadseltjes, te beginnen met de titel. Hoofdpersoon is Max,
die zo graag eens een prijs wil winnen. Om op te vallen kleurt hij zijn kleurplaat in
met jam, wat de jury zo vernieuwend vindt dat hij een weekend in een vakantiehuisje
wint, in januari, met zijn ouders, in een dichtbij Franssprekend buitenland.
Het huisje valt tegen, maar met zijn fantasie maakt Max er iets bijzonders van. 's
Nachts ontmoet hij er een geheimzinnig meisje, maar zijn ouders denken dat het
verbeelding is. Het raadsel van het meisje wordt nog groter als Max op het kerkhof
dezelfde gymschoenen ziet staan als het meisje droeg. En op de terugweg leest Max'
moeder in het plaatselijk krantje, Le Temps, dat een man per ongeluk een meisje
heeft neergeschoten. Le Temps: het weer, en: de tijd.
Het verhaal is niet heel sterk, maar als voertuig voor taalspelletjes en -grapjes
vermakelijk. Zo doen de eerste drie woorden die Max nog net leest voor hij zijn boek
dichtslaat - ‘Lang geleden stond’ - hun best om in zijn hersens tot een verhaal uit te
groeien. Een ‘monument voor gevallenen is een stevig (...) beeld van een man die
nog rechtop stond.’ Het kerkhof, met fotootjes van overledenen, zet doordenkertje
Max aan het peinzen over het verschil tussen een mens en een foto van die mens.
Het lijkt een verwijzing naar Magritte's Ceci n'est pas une pipe. Zo confronteert Van
Leeuwen verschillende werkelijkheden met elkaar, hetgeen opnieuw tot
vervreemdende
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situaties leidt. En zo zijn tekst en beeld samen op te vatten als een speelse inleiding
tot receptietheorie voor kinderen.

Iep! (1996)

Iep! is kinderliteratuur over vrijheid en liefde, waarin Van Leeuwen met taal jongleert
zoals alleen zij dat kan: sprankelend én toegankelijk. Het is een verhaal over een
wezentje dat half mens, half vogel is. De vogelkenner Warre vindt het vogelmeisje,
dat vleugels in plaats van armen heeft, onder een struik en neemt het mee naar huis.
Daar proberen hij en zijn vrouw Tine haar met verpletterend veel liefde op te voeden
tot een beschaafd meisje. Dat mislukt: ze is ontembaar. Ze leert wel een beetje praten,
maar kan van de klinkers alleen de i zeggen, zodat haar naam Vogeltje Viegeltje
wordt. De langste zin die ze uit kan brengen, luidt: ‘Ik miet een bieteriemetje met
pindekies.’
Tine naait een fladderjasje voor Viegeltje dat haar vleugels verbergt, maar toch
vliegt ze op een dag weg: ‘Het leek op schoolvliegslag, rugvliegslag, luchttrappelen.’
Overal waar Viegeltje neerstrijkt, willen de mensen haar houden, maar steeds vliegt
ze er weer vandoor, zonder dag te zeggen. Het slot is ontroerend: Tine en Warre
mogen Viegeltje verzorgen als ze een schot hagel door haar vleugels heeft gekregen,
en laten haar tenslotte gaan, met als afscheidsgeschenk een gouden ringetje met
‘Gieje ries’ erin gegraveerd. Zelfs Tine begrijpt dan dat ze alleen te redden is door
haar los te laten: ‘Viegeltjes kon je niet houden, behalve in je gedachten.’
Thematisch doet het verhaal denken aan Andersens sprookje De Chinese
nachtegaal: wie schoonheid en vrijheid wil temmen, verliest haar. Tegelijkertijd gaat
het boek over veel meer. Over waarnemen:
Je kunt hetzelfde zien en toch iets heel verschillends.
Over de ontoereikendheid van de taal:
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Er was zoveel waarvoor geen woorden waren gemaakt. En je kon wel een
woord bedenken, maar als niet iedereen dat woord kende, had je er niets
aan.
En:
We ruiken veel verschillen en we weten niet hoe we ze moeten noemen.
Standaardfrasen als ‘Je bent altijd welkom’ worden net als in Deesje op de hak
genomen, evenals de informatiemaatschappij die je overspoelt met informatie waar
je niet om vraagt. Dit alles wordt met lichtvoetige humor gebracht, in klare taal
waarvan elk woord aandachtig voorgeproefd lijkt. Eenvoud en gelaagdheid zijn hier
in perfecte balans: taalfilosofie voor kinderen, kundig verstopt in een wondermooi
verhaal.

Bezoekjaren (1998)

Bezoekjaren is de eerste expliciet politiek geëngageerde jeugdroman in het oeuvre
van Joke van Leeuwen, al nam ze het feitelijk altíjd al op voor verschoppelingen.
Het is een cross-over roman, te beschouwen als een voorloper van de Slash-reeks
van uitgeverij Querido, waarin een gerenommeerd auteur samenwerkt met een jongere
die materiaal aandraagt uit haar of zijn eigen leven.10
Het boek verschilt van haar vorige werk voor kinderen, waarin ernst niet ontbreekt,
maar waarin fantasie en humor de boventoon voeren. In Bezoekjaren is de verhouding
daartussen omgekeerd: ernst overheerst, maar humor is zeker aanwezig. Het
Marokkaans gezin uit Bezoekjaren is arm, hecht en progressief. Acht gezinsleden
wonen in Casablanca in een woninkje met golfplaten dak, zonder ramen, water en
elektra. Het gezin is islamitisch, maar niet dogmatisch. Het eerste hoofdstuk geeft
al meteen een boeiend beeld van het arme,
10

Het eerste deel in deze reeks is van Edward van de Vendel & Anoush Elman: De gelukvinder,
2008, dat de vlucht van Anoush uit Afghanistan beschrijft.
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maar hechte gezin, inclusief een vader die een ontroerend Arabisch volksverhaal
vertelt.11
De kinderen kunnen goed leren, de dochters mogen in spijkerbroek lopen, dragen
geen hoofddoek en worden niet gechaperonneerd door hun broers. De moeder is,
hoewel analfabeet, een intelligente, ondernemende vrouw. De auteur schetst een
totaal ander beeld van een Berbers gezin dan het stereotiepe, conservatieve beeld dat
men in Nederland daarvan in de jaren negentig van de vorige eeuw had (en dat in
bepaalde kringen helaas nog steeds overheerst). Toch is het naar het leven getekend,
want eind jaren zeventig van de vorige eeuw correspondeerde Joke van Leeuwen via
Amnesty International12 met de broer van haar mede-auteur Malika Blain, die als
politiek gevangene in een Marokkaanse gevangenis zat. Toen hij vrij kwam, nodigde
het gezin haar uit om te komen logeren.
De titel slaat op de jaren dat de oudste zoon van het gezin uit het boek, de
middelbare scholier Amrar, wegens betrokkenheid bij het scholierenverzet van eind
jaren zestig, in de cel zit: dat zijn de Bezoekjaren die het hele gezin teisteren, maar
die ook een enorme onderlinge solidariteit teweegbrengen. Amrar is tot twaalf jaar
cel veroordeeld. Ondanks mishandeling en ondervoeding weet hij nog te studeren.
Als vanzelf neemt de volgende zoon uit het gezin, Mehdi, Amrars plaats in, compleet
met politieke stellingname tegen de repressie in het onderwijs. Ook hij ‘verdwijnt’
op een kwade dag. Moeder loopt net zo vasthoudend de deur van de autoriteiten plat
als de ‘dwaze moeders’ uit Argentinië. Hoe ze daar bijna aan onderdoor gaat, weet
Joke van Leeuwen subtiel uit te drukken: ‘Mijn moeder schonk van grote hoogte
thee in. Anders mikte ze altijd feilloos.’
Humor zit er nu in de moppen over de koning, en overeenkomst met eerder werk
is er in de schrijfstijl: laconiek, suggestief en origineel. Zelf ziet de schrijfster meer
overeenkomsten: het wonen in zo'n schamel optrekje, zoals in Het verhaal van Bobbel,
de tegendraadsheid, het doorbreken van clichés en de drang naar vrijheid.

11

12

Dit verhaal over de man die met zijn ezel en zoon op reis gaat, oorspronkelijk een fabel van
Aesopus, staat ook in De waterdrager (La Rivièxre & Voorhoeve, 1996) van de Palestijnse
auteur Ghazi Abdel-Qadir (pp. 62-68), én in Arabische sprookjes (Gottmer, 2017) van Rodaan
Al Galidi & Geertje Aalders.
De moeder van Joke van Leeuwen had in Brussel een afdeling van Amnesty International
opgericht.
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Het verhaal wordt verteld vanuit het meisje Zima, dat in het begin acht jaar is en aan
het eind zeventien. Zima kijkt net zo onbevangen naar de wereld als de typische
Joke-van-Leeuwen-personages Bobbel en Deesje. Zima begrijpt lang niet alles van
die wereld en dat geeft het boek ondanks het zware onderwerp een zekere lichtheid.
Hoeveel Marokkaanse ‘couleur locale’ Bezoekjaren ook bevat, het is een opvallend
universele roman over onderdrukking en verzet. Over Marokkaanse jongeren met
hun hoofd even vol idealen als in de jaren zeventig jongeren overal elders in de
wereld. Het verschil: in een democratie kon je hiervoor typemachines en
stencilapparatuur krijgen, in een dictatuur celstraf en marteling. Marokko zonder
exotisme. Een indrukwekkend, moedig boek, dat anno 2018 opnieuw actueel is,
gezien de demonstraties in de Rif voor onderwijs, werk en gezondheidszorg, die
hardhandig worden neergeslagen, en waarvan de leiders eveneens voor jaren de cel
in gaan.13

Kukel (1998)

Kukel is een lichtvoetiger verhaal, over een jongetje dat eigenlijk Josofus heet. Zijn
zeven zingende zussen kunnen hem missen als kiespijn omdat hij klinkt ‘als een
kalfje dat met zijn achterpoten klem zit’. Daardoor is hij vaak alleen. En omdat hij
onhandig is en vaak omkukelt, wordt hij Kukel genoemd. Kukel is evenals veel
andere Joke-van-Leeuwenpersonages een fantasierijk kind dat zijn eigen droomwereld
schept. Als hij zijn zussen achterna loopt tot op het theaterpodium waar ze op ‘Jadag’
- de dag dat de koningin jaren geleden Ja zei tegen haar benoeming - optreden voor
de koningin, verbeeldt hij zich dat de majesteit speciaal naar hem kijkt en dat hij
eigenlijk een prins is die bij de koningin hoort. Vanachter
13

Zie ook de jeugdromans van Lydia Rood & Mohamed Sahli: Brief uit Hollanda en Zoon van
de souk, Leopold, 2003 en 2004. Hierin zijn de herinneringen van Mohamed Sahli aan zijn
jeugd in Marokko opgeschreven door Lydia Rood. Karim en Karima zijn een tweeling. Karim
moet naar school, maar wil niet leren, terwijl Karima juist zo graag zou willen leren lezen,
maar het niet mag. Karim loopt weg van huis omdat hij geen zin heeft om naar een kostschool
te gaan. Hij wil naar Nederland omdat daar volgens hem het geld voor het opscheppen ligt.
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zijn zussen roept hij keihard ‘Ja!’ en veroorzaakt hiermee zoveel consternatie dat
zijn zussen hem naar een opvanghuis brengen. Daar ontsnapt hij, verstopt zich in
een cadeaudoos voor de kinderloze koningin en droomt ervan haar kind te worden.
Hij wordt uit het paleis verjaagd en weer in genade aangenomen, waarna de koningin
blij is dat ze eindelijk iemand heeft met wie ze ‘zbelletjes’ kan doen.
Het verhaal staat vol absurdistische humor, en niet alleen doordat het spraakgebrek
van de koningin haar deftig bedoelde taalgebruik nog potsierlijker maakt dan dit al
is. Als Kukel tegen de koningin zegt dat hij graag haar zoon wil worden, zegt ze:
‘Ja, mijn jongen, maar je bezit geen zbatje blauw bloed.’ waarop Kukel antwoordt:
‘Ik heb wel eens blauwe plekken, dat is ook bloed.’ Toch schuilt er onder alle hilariteit
ook ernst: de schaarse gesprekken tussen Kukel en de koningin waarin zij even haar
masker afzet en dan ook eenzaam blijkt te zijn, zijn ontroerend.
Uiteindelijk moeten Kukels zeven zussen een lied voor de koningin ‘zrijven’
waaraan Kukel wèl mee kan doen.
Het moet gaan over zeven dunne en zeven dikke kalveren die met hun
poten vastzitten in een boerenzloot.
Deze uitspraak van de koningin is één van de speelse verwijzingen naar het
Genesisverhaal over Jozef en zijn broers, en wel naar de droom van de farao daarin.
Andere verwijzingen zijn dat Kukel eigenlijk Josofus heet, dat hij van minkukel een
soort prins wordt, dat de koningin zijn adviezen dan waardeert en dat een bewaker
gouden voorwerpen van de koningin in de fietstassen van de zeven zussen verstopt,
waarna die van diefstal beschuldigd worden. Deze nooit opgemerkte verwijzingen
maken Kukel tot een extra rijk verhaal, vol droge humor, geestige taalvondsten en
milde spot over het kritiekloos bewieroken van een vorst.

III. 2001-heden: Het beeld komt sterk terug
In deze periode komt het beeld sterk terug, maar niet in alle boeken. Er is afwisseling
tussen werk waarin het beeld domineert zoals het prentenboek Heb je mijn zusje
gezien? (2006) en het beeldverhaal Ergens (2016), werk waarin
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de tekst domineert zoals Slopie (2004) en Toen mijn vader een struik werd (2010),
en werk waarin tekst en beeld een gelijkwaardige inbreng hebben zoals Kweenie
(2003) en Mooi boek (2015).

Kweenie (2003)

Kweenie is een filosofisch getint verhaal over scheppingsprocessen en de oneindige
veelvormigheid van verhalen. Het is anders dan haar meeste werk van de vijftien
jaren daarvoor, alleen al omdat tekst en beeld nu weer in evenwicht zijn en hechter
vervlochten dan ooit: woorden veranderen soms in beelden en omgekeerd.
De ik-figuur is een kind (m/j) dat voor het slapengaan nog een verhaaltje krijgt
van haar/ zijn moeder. Maar moeder heeft nog maar net ‘Er was eens’ gezegd of ze
moet naar beneden omdat er telefoon is van de andere kant van de wereld.

Het kind blijft alleen achter en peinst over die andere kant van de wereld. ‘Intussen,
in een ander verhaal...’ valt er iets naar beneden op zijn/haar bed. Het is iets levends,
want het huilt. Omdat het verhaal waar het uit viel nog maar net was begonnen, weet
het niet veel en antwoordt het op alles: ‘Kweenie’. De ik-figuur besluit dat Kweenie
een ‘hij’ is. Hij huilt zoveel dat de letters vervloeien. Er zijn meer letters onleesbaar,
bijvoorbeeld als de ik-figuur een beker chocolademelk over de letters morst en daar
een dweiltje overheen gooit.14 Achter in het boek staan de letters die daardoor
verdwenen zijn.
14

Dit gebeurt op diverse manieren ook in het boekje voor volwassenen Leestekenen, dat in
2003 in beperkte oplage verschijnt bij de jaarwisseling 2003-2004 voor vrienden van
Atheneum-Polak & Van Gennep, Nijgh & Van Ditmar en E. Querido's Uitgeverij.
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De ik-figuur helpt Kweenie zijn verhaal terug te vinden door heel hard ‘Er was
eens’ te denken. Met iets erachteraan, om te beginnen ‘een weggetje waar
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we overheen konden lopen, ergens naartoe. Toen ik het zei, was het er. Het weggetje.’
Zo begint hun scheppingsproces, zoals Magnus in De Metro van Magnus zijn
metrolijnen en -stations schept. Alleen al door een paar keer ‘krokodil’ te denken,
scheppen ze krokodillen, levensecht getekend, en moeten ze snel maken dat ze
wegkomen. Dan vallen ze van het ene absurde verhaal in het andere: in stripverhalen,
zwart-wit en kleur, ze worden uit een verhaal het heelal in gegooid, naar een verhaal
waarin ze ‘vieze pilletjes moeten slikken tegen het steljevoor’; Ze komen een
getekende ‘iemand van potlood’ tegen die bang is uitgegumd te worden, ze komen
in een windstil en in een stormachtig verhaal, een verhaal over ‘niet-kunnen-kiezen’,
een rebusverhaal, een verhaal dat nog moest komen: ‘Er zal eens zijn’. Maar
Kweenie's verhaal is er niet bij en dus begint hij weer te huilen, en de lezer ziet de
letters opnieuw onleesbaar worden. Uit wanhoop roept de ik-figuur in grote vette
letters: ‘Er was eens!!!’, nu zónderiets erachteraan. Dan stopt Kweenie met huilen
en in een aandoenlijk stripje zien we hoe hij zijn verhaal terugvindt, compleet met
zijn papa en mama. De ik-figuur voelt zich nu een beetje verlaten en wil terug naar
haar/zijn eigen verhaal. Dat doet zij/hij door met dichte ogen heel hard ‘Het was op
een avond’ te denken. Zo komt zij/hij terug in de avond van haar/zijn eigen verhaal,
in haar/zijn eigen slaapkamer.
Kweenie is een hoogst origineel verhaal over scheppen: je kunt alles maken wat
je wilt, gewoon door het te dénken, maar je schepping kan ook gevaarlijk worden,
met je op de loop gaan, of je boven het hoofd groeien...

Slopie (2004)

In Slopie neemt Joke van Leeuwen net als in het verhaal over Bobbel het
consumentisme op de korrel, maar nu dat van de populaire commerciële televisie en
het exploiteren van kinderen daarin om rijk te worden.
Slopie is de dochter van Tonnus en Lisa, die graag televisie kijken. ‘Ze keken naar
mensen in een lange jurk of een glanzend pak die veel applaus kregen, want die
waren beroemd (...).’
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Ze hadden Slopie graag ook zo'n moeilijke beroemde naam willen geven - ‘Illizzebiz’
bijvoorbeeld - maar toen Tonnus voor de ambtenaar van de burgerlijke stand stond,
wist hij het niet meer en noemde hij haar ‘Slopie Amovere’, naar zijn beroep van
sloper, of - wat netter klinkt - ‘amoveur’.
Als Tonnus een oud theater heeft gesloopt, neemt hij wat toneelteksten uit het
theater mee voor Lisa's kringloopwinkeltje in hun kelder, wat mag van zijn baas.
Intussen probeert Slopie een spreekbeurt voor school uit haar hoofd te leren. Als ze
oefent voor haar ouders lukt het eerst niet, maar opeens hoort ze de zinnen van haar
spreekbeurt vanachter de leunstoel gefluisterd. Ze zegt ze na en prompt zijn haar
ouders trots op haar. Ze gaat naar het kringloopwinkeltje in de kelder en hoort dan
wéér haar eigen spreekbeurttekst in een scherp gefluister. Het komt van een klein
oud mannetje, de souffleur van het gesloopte theater, die nu geen huis en geen werk
meer heeft. Daar is hij zo kwaad over dat hij wraak wil nemen op de sloper. Maar
zolang Slopie hem souffleerwerk te doen geeft, belooft hij Tonnus niet te straffen.
‘Ik heb gemerkt dat je me nodig hebt,’ zegt hij en souffleert haar ook op school,
zodat ze het hoogst mogelijke cijfer krijgt.
Daarna krijgt hij Slopie steeds meer in zijn macht. Hij fluistert haar fragmenten
in van toneelteksten uit het gesloopte theater, zoals Hamlet. Haar ouders zijn zo onder
de indruk van het plotselinge ‘talent’ van hun dochter dat ze Slopie opgeven voor
de tv-show ‘Miljoenenpoen’, waar ze moet optreden als ‘Het Kind Dat Alles Weet’,
in de hoop dat ze beroemd wordt en miljoenen verdient. Intussen wordt de chantage
door de souffleur steeds dreigender. Ze gehoorzaamt het enge mannetje alleen om
haar vader uit zijn klauwen te redden. Hij eist de helft van de miljoenen die Slopie
zal winnen. In de halve finale wint Slopie alvast de honderdduizend. Als blijkt dat
Slopie's ouders het geld in handen krijgen, en niet zijzelf - omdat ze minderjarig is
- ontploft het mannetje van woede, rent het gebouw uit en wordt dood op straat
gevonden. Slopie moet intussen verplicht blij kijken, maar mislukt in de finale. Toch
wordt ze beroemd. Als Tonnus haar wéér wil inschrijven, wil ze dat niet en biecht
dan alles op. Tonnus en Lisa zijn vol liefde en begrip voor haar en Slopie is enorm
opgelucht.
Slopie is even spannend als hilarisch, en zó goed geschreven dat iets zeer
onwaarschijnlijks - het steeds onzichtbaar blijven van het soufflerende mannetje geloofwaardig wordt. Intussen gaat het wel over een kind dat dubbel
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misbruikt wordt: gechanteerd door het mannetje dat haar volledig afhankelijk van
zich maakt, én geëxploiteerd door haar ouders die, hoe liefhebbend ook, rijk willen
worden via hun kind. Daarmee is dit boek nog maatschappijkritischer dan Het verhaal
van Bobbel. En dat zonder de ouders van Slopie als hebberig te bekritiseren; die
worden juist als lieve - zij het onwetende - mensen neergezet...

Toen mijn vader een struik werd (2010)

Evenals Bezoekjaren is Toen mijn vader een struik werd een geëngageerd kinderboek,
maar nu een anti-oorlogsboek over vluchten voor oorlog. Concrete namen worden
niet genoemd; de strijdende partijen heten ‘de enen en de anderen’, wat het absurde
van oorlog onderstreept.
Als het kanongebulder dichtbij komt, moet Toda's vader het leger in. In zijn
soldatenhandboek staat hoe hij zich moet camoufleren als struik. Toda moet vluchten,
naar het veiliger buurland waar haar moeder woont. Haar oma brengt haar naar een
bus vol kinderen die ze niet kent. ‘Buiten deed de zon alsof alles goed met ons ging.’
In een opvanghuis voor vluchtelingen moeten ze verplicht dankbaar zijn als kinderen
hen afgedankt speelgoed komen brengen.
Een naar zweet ruikende mensensmokkelaar zal haar samen met anderen de grens
over zetten. Ze geeft hem al het geld dat ze heeft, maar het is niet genoeg. Ze komt
terecht in het huis van een lachwekkend autoritaire ‘generaal in ruste’ en vlucht 's
nachts met een groep mensen die ze niet kent richting grens. Als er een lichtflits door
de lucht schiet, duikt ze naar de natte grond. ‘Het leek wel of ik niet mocht bestaan,
dacht ik.’ Toda denkt na over grenzen, waarom die er zijn en wie ze heeft bedacht,
een thema dat later terugkomt in de roman voor volwassenen Hier (2018). Ze raakt
achter, maar niemand wacht op haar. Dan verdwaalt ze en gaat in een schuurtje
slapen, waar even later een soldaat binnenkomt die ongeschikt bleek voor de oorlog
omdat hij te aardig is om te commanderen. Komisch is dat Toda hem leert
commanderen - ‘Schuif óp, Knijp néús’ - maar het is schrikken als de soldaat wordt
weggehaald terwijl
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Toda buiten aan het plassen is, en hartverscheurend als Toda terug in het schuurtje
een foto met briefje van zijn kind vindt.
Ze loopt de poolste r achterna - dat heeft de aardige soldaat haar geleerd - en is
dan opeens, zonder een grens te hebben gezien, in een dorp van het buurland, waar
ze via de registratiemallemolen en het Tehuis voor Loslopende Kinderen uiteindelijk
bij haar moeder terechtkomt.
Het verhaal, verteld vanuit Toda, geeft zonder een greintje sensatie een indringend
beeld van hoe het voor een kind is om te moeten vluchten voor oorlog. Het is weer
een echte Joke van Leeuwen: Toda kijkt onbevangen naar de wereld om zich heen
en laat zich niet klein krijgen. Komische, absurde en schrijnende passages wisselen
elkaar af. Komisch zijn de passages waarin de commandant vertelt wat hij zei als hij
had moeten commanderen. In plaats van ‘Voorwaarts márs!’ zei hij dan: ‘Zouden
jullie misschien als het uitkomt een eindje door willen lopen, alsjeblieft?’ Geestig is
ook de door Van Leeuwen bedachte taal van het buurland die Toda moet leren.
Absurd is de generaal-inruste die Toda trots zijn medailles laat zien en schreeuwt
dat ze deserteert als ze wegloopt omdat zijn vrouw roept dat het eten klaarstaat. En
schrijnend is er heel veel, vooral hoe volwassenen omgaan met vluchtelingkinderen.
Een indrukwekkend, universeel en nog steeds actueel boek, waarin de zwaarte
draaglijk wordt door de humor in tekst en tekeningen.

Maar ik ben Frederik, zei Frederik (2013)

In Wijd weg ging het om een kind, Veertje, dat in één nacht een initiatie doormaakt
naar volwassenheid. Nu gaat het om de omgekeerde beweging: een volwassene die
verandert in een kind, een transformatie die lastiger geloofwaardig is te maken.
Het verhaal speelt in het pre-digitale tijdperk. Frederik is een ‘meneer’ die op het
Knipkantoor krantenberichten uitknipt en sorteert op onderwerp. Op een dag ziet hij
de rouwadvertentie van zijn pleegvader. Hij heeft zijn pleegouders, die hij Pepa en
Moma noemde, al decennia niet gezien. Hij bewaart de advertentie voor zichzelf,
wat verboden is. Dan begint hij te krimpen, tot hij een kind is met te
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grote kleren aan. Opeens vindt hij het leuk om op zijn bureaustoel omhoog en omlaag
te zoeven.
Natuurlijk leidt zijn transformatie tot hilarische problemen. Zijn collega's herkennen
hem niet en brengen hem naar de conciërge, die hem zijn rijbewijs, portemonnee en
huissleutels afpakt, want ‘Kinderen hebben nog geen eigen huis’. Gelukkig heeft
Frederik zijn autosleutels nog, en autorijden kan hij ook, al kan hij nauwelijks boven
het stuur uit kijken. Overal probeert hij duidelijk te maken dat hij toch echt de
volwassen Frederik is, maar niemand gelooft hem; iedereen betuttelt hem en foetert
hem uit.
De ommekeer komt door een meisje in het park, Frommel, dat hem serieus neemt.
Als Frederik vertelt dat hij op een kantoor werkt, stelt ze voor kantoortje te spelen.
De volgende dag ontmoet hij Frommels moeder, die hem ook gelooft. ‘Over zulk
soort dingen heb ik wel eens gelezen,’ zegt ze. ‘Over een man die in een kever
veranderde.’15 ‘Over een kikker die in een prins veranderde.’ Ze helpt hem door naar
zijn kantoor te bellen dat hij ziek is. Dan laat Frederik haar de rouwadvertentie zien,
en vertelt over zijn kindertijd en over Pepa en Moma, op wie hij erg gesteld was,
maar die hij uit het oog verloor door een ongelukkig toeval. Terwijl de moeder van
Frommel hem met Moma in contact brengt - een ontroerend, wensvervullend slot ziet ze hem groeien tot hij weer een volwassen man is. Kennelijk moest hij eerst een
onverwerkt verdriet uit zijn kindertijd verwerken voordat hij zichzelf weer kon zijn.
Als een psychiater in zo'n geval een cliënt in gedachten laat teruggaan naar zijn
kindertijd, gaat die cliënt ook terug naar zijn tijd en ruimte van vroeger. Frederik
wordt weliswaar kind, concreet, fysiek en mentaal, maar hij blijft in zijn volwassen
tijd en ruimte en behoudt zijn kennis en vaardigheden als volwassene. Enerzijds zorgt
dat voor vermakelijke toestanden, anderzijds wringt het, want kinderlijke
onbevangenheid is moeilijk te rijmen met volwassen kennis en vaardigheden.

Toen ik (2017)
In Toen ik zijn tekst en beeld zoals zo vaak in het werk van Joke van Leeuwen innig
vervlochten, maar opnieuw anders. Het is in zwart-wit en de vijftien

15

De moeder van Frommel verwijst naar Die Verwandlung (1915) van Franz Kafka.
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verhaaltjes, die alle beginnen met ‘Toen ik...’, zijn verbonden door ik-figuur Deef
die ze schrijft en tekent. In het eerste verhaaltje tekent hij zijn vader, die niet bij hem
en zijn moeder woont. De tekening mislukt en hij zet er een kruis door. Grappig is
dat het doorgekruiste mannetje met hem in gesprek gaat en zelfs begint te huilen.
Daarop gumt hij het kruis weg en geeft het mannetje op zijn verzoek schoenen,
krullen en twee extra armen.

Sommige verhaaltjes herinneren aan eerder werk: ‘Toen ik een woord niet wist’ is
een grappig filosofisch gepuzzel over woorden, waarin de gedachte achter ‘Wat had
ik aan nieuwe woorden als niemand anders ze kende?’ een variant is op een zin uit
Iep!. Toch gaat het te ver om te zeggen dat Van Leeuwen zichzelf hier herhaalt, want
ze geeft er net een andere draai aan. Zo gaat de spreekbeurt in ‘Toen ik een
spreekbeurt hield’ over de uitgestorven Javaanse tijger, wat herinnert aan Slopie die
ook een spreekbeurt houdt over een uitgestorven dier: de dodo. Maar na Deefs
spreekbeurt loopt er een Javaanse tijger de klas in. Hij doet echter niemand kwaad,
want hij is uitgestorven.
In ‘Toen ik me verveelde’ ziet Deef het bijzondere in iets gewoons. Het is als
poëzie in proza en tekeningen. Je ziet een kurkentrekker die op een robot lijkt en
hemzelf ondersteboven in een lepel. Toen ik een strip las is kritiek op het geweld in
strips en games. Dave wil ook een held zijn en vraagt zijn moeder waar de vijand is.
Ze zei dat ik zo niet moest denken.
Ja, maar een held heeft een vijand nodig, want als die de vijand doodmaakt,
is die een held.
Mijn moeder zei dat je dan geen held was, maar een moordenaar.
Volgens haar was je een held als je iemand redde.
O, zei ik.
Toen ging ik naar buiten om iemand te zoeken die gered moest worden.
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‘Toen ik iets niet durfde zeggen’ is ontroerend. Deef zit aan het ontbijt bij zijn vader.
Na bladzijden vol voorbeelden van wat hij niet durft te zeggen, zegt hij eindelijk dat
hij in bed geplast heeft. En dan blijkt dat zijn vader dat helemaal niet erg vindt.
Niet alle verhaaltjes zijn even sterk, maar ze geven allemaal stof tot nadenken,
zoals ‘Toen ik van alles moest’, taalfilosofie over het woord ‘moeten’: Deef moet
zijn bed opmaken, handen wassen en speelgoed opruimen. ‘Omdat ik het zeg,’ zei
mijn moeder. Uitdrukkingen als ‘Ik moet niks!’ en ‘Ik moet vreselijk nodig!’ zijn
soepel verweven in het verhaaltje, dat eindigt met moeder die op de bank ligt: ‘Ik
hoef even niks te moeten.’

Beginnende lezers
Beginnende lezers neemt Joke van Leeuwen even serieus als ervaren lezers, en dus
schreef ze een tiental boekjes voor hen, waaronder ware juweeltjes. Hierbij gaat het
meer dan ooit om het lezen van tekst én beeld; naar toe toe (2000) is zelfs een
compleet stripboek - over een reis naar een bestemming die niemand weet te liggen.

Het eerste boek voor beginnende lezers is Sus en Jum (1983), een samenspraak tussen
twee samenwonende personages van onbestemde leeftijd, in éénlettergrepige woorden
waarin alleen bij het woordje ‘zegt’ twee medeklinkers achter elkaar staan. Jum is
klein en leest al, Sus is groot en leest niet maar kijkt: ‘dat gaat ook,’ zegt ze zichtbaar
monter. De tekst van kleine Jum is in een kleiner en dunner lettertype gedrukt dan
die van Sus, zodat je goed ziet wie wat zegt. Ze gaan naar buiten om de zon te zien,
maar komen in de regen terecht. Het woord ‘regen’ kan niet gebruikt worden omdat
het twee lettergrepen heeft, maar de tekening lost het probleem op: je zíet de regen.
Schuilend onder een afdak zien ze koeien langskomen: ‘een koe en nog een koe en
nog een koe en nog een koe en nog een koe.’ Als er een kalfje passeert, beweert Sus
dat dat
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ook een koe is, maar Jum weet beter: ‘dit is geen koe. dit is een kie. ze zegt niet boe.
ze zegt bie.’
In de vis en het boek (1985) loopt de hoofdpersoon al lezend een sloot in, waar
een vis het boek in één hap opslokt. Op de illustratie zie je dat de vis de vorm van
het boek krijgt: de boekvis!
In Fien wil een flus (1985), voor kinderen die iets verder zijn met lezen - het bevat
hoofdletters en aanhalingstekens, woorden met twee klinkers achter elkaar en woorden
met twee lettergrepen - gaat het spelen met taal door. Fien vraagt een flus voor haar
verjaardag. Trol denkt dat ze een bus bedoelt, een busje met koek, Lokje denkt dat
ze kus bedoelt, het ruziënde duo Mor en Sar denkt dat het een fles moet zijn, Mug
probeert een vlugge mus voor haar te vangen. Alleen Maatje snapt het: zij geeft een
tekening van een flus. Komisch is dat Fien zelf ook niet blijkt te weten wat een flus
is:
Dus dit is een flus,' zegt Fien blij.
Ik wist wel dat het wat was.
Hoe technisch simpel ook, niet wiet, wel nel (1992), voor kinderen na ongeveer vier
maanden leesonderwijs, bevat een levensecht conflict. wiet en nel zijn een volwassen
stel dat van elkaar houdt, maar toch vaak ruzie maakt. Ze maken het weer goed via
‘soep met luf.’ En dan:
de soep gaat schoon op.
dan zegt wiet:
“ruim jij maar af.
wie kookt ruimt niet af.”
“nou moe,” zegt nel.
“ik kook heel vaak.
en ik ruim heel vaak af.
ik ruim af en ik ruim op.
doe jij dus ook nog maar wat.”

Ten slotte komt het goed tussen die twee:
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nel geeft wiet een kus.
wiet geeft nel een kus.
en nog een
en nog een.
en nog...
nou moe dat gaat maar door.

Ook in dit boekje gaat het over taal - zie de grappige woordspeling in de titel - en
over lezen. Maar ook over omgaan met elkaar. Het is razendknap geschreven, al zag
ik dat niet bij verschijnen. In mijn recensie in Trouw16 schreef ik toen: ‘Het komt wat
geforceerd, wat geconstrueerd over.’ En voorin het boekje heb ik met potlood
geschreven: ‘p. 11: beetje over hoofden van 6-jarigen heen.’ Het overkomt me zelden
dat mijn oordeel over een boek verandert, maar nu wel. Wat ik toen geconstrueerd
vond, vind ik nu juist uit het leven gegrepen. En over de hoofden van zesjarigen
heen? Nee, dat vind ik nu niet meer. Mijn opvatting van wat kinderen aankunnen is
blijkbaar veranderd.
Ik ben ik (1995), het eerste deeltje in de reeks ‘versjes voor beginnende lezers’,
vond ik destijds meteen het sterkste van de reeks: lekker dwars en dwaas, met soepel
lopende versjes in de allersimpelste woorden. Een jongetje dat toen in groep 4 zat
en ver achter was met lezen - hij vond lezen stom - zat er steeds bij te gniffelen en
vroeg dan of hij er nóg één mocht lezen. Hij genoot van het taalspel: rijm, alliteratie,
ritme, herhaling, tegenstelling, vraagen antwoordspelletjes, onzinwoorden en het
variëren op bakerrijmen, zoals:
er zit geen mes in mijn zak.
dat mag ik niet.
er zit geen pen in mijn zak.
dat hoef ik niet.
er zit geen kat in mijn zak.
dat wil ik niet.
wat zit er dan in mijn zak?
dat zeg ik niet.

16

Lieke van Duin, ‘Versjes voor kindjes schot in de roos.’ Trouw, 15 november 1995.
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Het laatste gedichtje wilde hij steeds opnieuw lezen omdat hij het zo grappig vond:
mijn gum gumt weg wat hij wil.
mijn gum gumt dit ook weg.
mijn gum gumt dit ook weg.
dit ook weg.
ook weg.
weg.

Sontjeland (2000) is geschreven ter gelegenheid van een kinderboekenfestival op
Aruba, Bonaire en Curaçao, en levert milde kritiek op de domheid en eigenwijsheid
van westerse toeristen. Sontje woont op een niet nader genoemd tropisch eiland. Als
er een orkaan nadert, waarschuwt Sontje de westerse juffrouw Jens dat ze weg moet
van het strand omdat het daar gevaarlijk wordt. Juffrouw Jens ziet het gevaar niet en
samen waaien ze weg, met parasol en stukje strand en al. Ze landen op het wrak van
een schip, waar ze als een minieilandje blijven steken. Sontje en juffrouw Jens beleven
dit elk vanuit hun eigen perspectief: Sontje wil alleen maar naar huis, maar juffrouw
Jens wil fotograferen en vakantie vieren. Hoe aardig en goedbedoelend juffrouw
Jens ook wordt neergezet, de sympathie van de lezer gaat zonder meer naar Sontje
uit. En evenals in Toen mijn vader een struik werd gaan engagement en absurdistische
humor hier prima samen.

Poëzie voor kinderen
Joke van Leeuwen schreef tot nu toe twee bundels kinderpoëzie: het hierboven
besproken Ik ben ik voor beginnende lezers en Ozo Heppie (2000). Dat betekent niet
dat kinderpoëzie slechts een kleine rol speelt in haar werk. Vanaf het begin van haar
schrijverschap integreerde ze poëzie in haar proza. Sterker: veel van de taalgrapjes
in haar proza lijken hun oorsprong te hebben in haar kinderpoëzie. Dat begint al in
Een huis met zeven kamers (1979). Vooral Hoor je wat ik doe? Luister-kijk-en
speelboek (1984) bevat veel speelse versjes. En ook in Deesje, Iep! en Twee beleefde
dieven (1996) komen gedichten voor. In Deesje
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en Iep! passen die organisch in het verhaal, terwijl ze evengoed zonder die context
gelezen kunnen worden.

Ozo heppie en andere versjes is een bundeling van versjes en gedichten uit die boeken.
De vierde druk (2008) is aangevuld met twaalf gedichten die niet eerder in boekvorm
verschenen. In haar poëzie is het dartele, lenige spel met woorden geconcentreerder
dan in haar proza:
Ik voel me ozo heppie,
zo heppie deze dag
en als je vraagt van heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?

Dit titelgedicht vol spreektaal is intussen al even ingeburgerd als de zin ‘Even met
de kont op reis’. Veel mensen kennen het uit hun hoofd, mede dankzij de poëzieposters
van Stichting Plint. Ook van Lijmen is een poëzieposter gemaakt. Het gedichtje laat
zien hoe Joke van Leeuwen nieuwe woorden maakt door te knippen en te plakken:
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Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
't Is bijna gelukt.
Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Niet in alle gedichten uit Ozo heppie gaat het primair om het taalspel. Zo is Ellen
oorspronkelijk een ontroerende podiumtekst over een meisje met het syndroom van
Down:
Hai.
Ik ben Ellen als je me nog niet kent.
'k Wil nog wel wat meer vertellen, omdat je nou toch hier bent...
Kijk hè, ik werk in een werkplaats.
Ik naai vlaggen, weet je wel.
Dat komt zo,
fabrieken gaan voor mij toch veels te snel,
maar da' kan me niks verschelen want ik
lach me d'r altijd slap.
(...).

En in ‘Over het beginnen aan een verhaal’ gaat het om hoe je op ideeën komt, om
het vasthouden van een inval: ‘Een inval kan zomaar komen,/ zo'n inval, zo'n
bruikbaar begin, (...)’
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Sommige versjes doen aan die van Annie M.G. Schmidt denken, zoals Beest, over
een beest met zeven oren, ‘en Mevrouw de Pauw’, die tien honden kreeg.
Maar de meeste zijn toch typisch Joke van Leeuwen, zoals Vliegen en het laatste
gedicht, dat zindert van de alliteratie en neologismen,
Zinnenverzinzin: Soms kun je zinnenverzinzin hebben:
zin om de zinnen die zingen vanbinnen
naar buiten te spinnen als spinnen hun webben.
Zodra je begint is er al een begin,
een zinnenvanbinnenverzinzinzin.

In Mooi boek (2015) is de poëzie in verschillende vormen aanwezig, niet alleen in
tekst maar ook bijvoorbeeld in een strip en in ABC's. Zo zou je het Zie-die-ABC,
met figuurtjes uit historische tekenstijlen, beeldpoëzie kunnen noemen. Tekst en
beeld zijn vaak zelfs op woord- en letterniveau fraai in evenwicht, en nog speelser
vervlochten dan in Kweenie. Het is een kleurrijke potpourri van versjes, strips,
filosofische dierenverhaaltjes in korte zinnen (waarvan één zonder a, i, o, u of ij),
beeldabc's, briefjes met raadsels en beeldwoorden als fluit, veter, bed, mond, nee,
hond en put, die tegelijk woord én beeld zijn.
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In de poetische strip Een mooi woord komen letterwezentjes samen om een woord
te vormen. Eerst staat er MO, dan OM, dan OOM en ROOM. Als er een D aankomt,
willen de andere letters niet dat er MOORD komt te staan. Dan verplaatst de D hen
tot er DROOM staat. Ook zijn er vijf alfabetten met letters die tegelijk beeld zijn,
zoals een Lenig ABC bestaande uit gymmende figuurtjes, een Toevallig ABC bestaande
uit foto's, en het Zie-die-ABC. In twaalf stripjes van elk zes plaatjes voeren ‘Vurkie
en Lepeltjie’ absurdistische, minimalistische dialogen.

Idee bouwt voort op Over het beginnen van een verhaal uit Ozo heppie:
krijg je zomaar een idee
's middags om een uur of twee
's avonds om een uur of acht
als je geen idee verwacht
's morgens om een uur of elf
komt dan zo'n idee vanzelf
uit je hoofd of uit je tenen:
pak het voor het is verdwenen.
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En het gedicht ga weg/ ga weg/ kijk uit/ pas op (...) doet denken aan het typografisch
expressionisme van Paul van Ostayen.17 Zo toont Mooi boek een onnavolgbaar poëtisch
staaltje jongleren met tekst en beeld.

17

Zie Paul van Ostayen: Bezette stad (1921).
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Non-fictie voor kinderen en jongeren
In het oeuvre van Joke van Leeuwen nemen de vijf informatieve boeken een aparte
plaats in. Op Een halve hond heel denken (2008) na zijn ze in opdracht geschreven,
hetgeen ze overigens niet minder levendig maakt: alle vijf zijn ze in een onmiskenbare
Joke van Leeuwenstijl geschreven.
Duizend dingen achter deuren, het Kinderboekenweekgeschenk van 1988, is een
ingenieus bedacht, maar chaotisch boekje over een museum met voor- en achterdeur.
Via de voordeur leidt een gids de lezer langs allerlei bestaande kunstwerken, én langs
het ‘museum’ van een kind. Via de achterdeur kom je in een donker doolhof terecht.
Grappig is ‘Het Groot woordenboek der Geheimtaal, begonnen door een onbekend
gebleven meisje in 1962, maar nooit voltooid.’ Dat meisje was de auteur zelf. Sterker

Sterker is We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt (1988), een aanstekelijk
boekje waarin de theater- en cabaret-ervaring van Joke van Leeuwen expliciet tot
uiting komt. Het is geschreven in samenwerking met het Speeltheater uit Gent en
gaat over het ondernemende meisje Pieke, dat toneel wil maken. Op speelse wijze
is informatie over het theatervak verwerkt, het is doorspekt met typische Joke van
Leeuwenprenten en achterin staat een Theaterwoordenboekje.
De Stichting Ons Erfdeel vroeg Van Leeuwen om een boek te schrijven over de
Nederlandse taal. Dat bleek een kolfje naar haar hand, want Waarom een
buitenboordmotor eenzaam is (2004) is een origineel, onderhoudend boek over
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het ontstaan van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder. Allerlei
taal-eigenaardigheden komen aan bod. De titel slaat op het feit dat het woord
‘buitenboordmotor’ geen synoniemen heeft, zoals ‘boos’ bijvoorbeeld wel: ‘kwaad,
nijdig, verstoord, verbolgen, vertoornd, woedend’, enz. ‘Herfst’ en ‘twaalf’ zijn
‘eenzaam’ omdat ze geen rijmwoorden hebben. En waarom zeg je zonder erbij na
te denken: ‘Mag ik een boterham met kaas?’ En niet: ‘Mag kaas een ik met boterham?’
Ook het taalgebruik in Suriname en Vlaanderen komt aan de orde, evenals de
oorsprong van onze namen.

Nu is later vroeger - Een boek over de tijd (2018) ontstond op initiatief van MoMeNT
Tongeren, een jaarlijks festival met de tijd als rode draad. Het is een boeiend boek
- ook voor volwassenen - over allerlei aspecten van de tijd, breed opgevat. Over het
verschil tussen gemeten tijd (Chronos) en ervaren tijd (Kairos), de tijd op verschillende
lengtegraden van de aarde, verschillende soorten kalenders, de Juliaanse en
Gregoriaanse kalender, schrikkeljaren, tijdcapsules, zonnewijzers, de ontwikkeling
van klokken. Over de vraag of de tijd een begin en einde heeft, over de snelheid van
licht en geluid, over de relatie tussen tijd en ruimte volgens Einstein, over lichtjaren,
over de levensduur van mensen en dieren, over ochtendmensen, avondmensen en
jetlags, over de biologische klok, over de werking van het geheugen en de vertekening
die het geheugen veroorzaakt, over het ruiken van de tijd door dieren, over tijd en
kunst, over fantaseren over de toekomst, en over ‘de tijd nemen’ ergens voor.

Het meest interessante non-fictieboek van Joke van Leeuwen is echter het boek dat
haar eigen initiatief is: Een halve hond heel denken. Een boek over kijken (2008),
een uitstekend geschreven en rijk geïllustreerd boek, ook voor volwassenen, over
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allerlei aspecten van visuele receptie. Zo slaat de titel op het feit dat als we een
afbeelding zien van een halve hond, we de andere helft er automatisch bij denken.
Van Leeuwen laat zien hoe je foto's kunt manipuleren - onder meer door PhotoShop
-
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en hoe machthebbers daar misbruik van maken. Als een gedreven kunstdocent toont
ze hoe perspectief werkt en hoe het zich heeft ontwikkeld in de loop der eeuwen.
Compositie, manieren van afbeelden en kijken, kleuren, gezichtsbedrog, symbolen
en pictogrammen, lichtinval, gulden snede, reclamebeelden, strips, het suggereren
van beweging, geuren en geluiden, het komt allemaal verrassend helder tot leven.
Vooral in haar benadering van de relatie tussen macht en beeldcultuur lijkt ze een
vervolg te geven - in eenvoudiger taal - op Ways of Seeing (Anders zien) dat de Britse
kunstfilosoof John Berger schreef op basis van de televisieserie die hij daarover in
de jaren zestig van vorige eeuw maakte voor de BBC.

Ten slotte (maar zonder einde)
Veertig jaar schrijverschap van Joke van Leeuwen laten een indrukwekkend, veelzijdig
en geëngageerd oeuvre zien, in proza, poëzie, beeldend werk, theater, cabaret en
kunstfilosofisch denken. Wat de kinderboeken betreft vertellen in de eerste jaren
tekst en beeld samen het verhaal - ondeelbaar verweven en elkaar aanvullend. Vanaf
1987 gaat voor lange tijd de tekst overheersen én ontstaat er werk voor volwassenen.
Illustraties zijn veelal schetsmatig en functioneel, niet mooi. Alleen in het stripboek
De wereld is krom maar mijn tanden staan recht (1996) is het beeld dominant. Vanaf
ongeveer 2000 komt het beeld sterk terug, maar niet in alle boeken: we zien een mix
van genres.
In haar hele oeuvre voor kinderen en jongeren is er slechts één boek zonder
illustraties: Bezoekjaren. Omgekeerd is er niet één boek zonder tekst, met alleen
prenten.
Als geen andere kinderboekenschrijver drukt Joke van Leeuwen de lezer met zijn
neus op de macht én de onmacht van de taal. Voor haar is de taal een universum
waarin de schepping nog niet af is, of dat nu taal in tekst of in beeld is. Vaak houdt
ze grote schoonmaak in dat universum. Ze hakt en plakt en jongleert met woorden.
Ze verzint nieuwe combinaties: zo heeft ze het in Wijd weg (1991) over ‘jeukend
eerlijke stof, krimpend koud water en kiezelstenen die knarsen van ongenoegen’. Ze
draait perspectieven om, stelt interpretaties ter discussie en weekt conventionele
betekenissen van woorden los, zoals in Dit boek heet anders (1992). Ze confronteert
nieuwe betekenissen van woorden
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met oude, oorspronkelijke met ondergestofte. Hierdoor wordt de lezer steeds wakker
geschud en moet zich wel afvragen: wat lees ik nu eigenlijk, en wat gebeurt er in
mijn hoofd als ik lees. Ze stelt de relatie tussen taal en werkelijkheid aan de orde,
nooit hoogdravend maar op een ongedwongen, speelse manier: met taalspelletjes,
raadsels, rebussen, geheimtaal, woordgrapjes, hersengymnastiek. Zo laat ze zowel
in haar poëzie als in haar proza en illustraties zien dat literaire en beeldende kwaliteit
niet moeilijk toegankelijk hoeft te zijn en niet aan leeftijd gebonden is. Het is
taalfilosofie en receptietheorie voor alledaags gebruik.
In veel kinderboeken van Joke van Leeuwen gaat het om een zoektocht of reis vol
malle gebeurtenissen of onverwachte beproevingen, zoals in Een huis met zeven
kamers (1979), De metro van Magnus (1981), Deesje (1985), Wijd weg (1991), Iep!
(1996), Toen mijn vader een struik werd (2010) en Ergens (2016).
In Bezoekjaren (1998), Sontjeland (2000) en Toen mijn vader een struik werd
(2010) toont zij een andere kant van haar schrijverschap: een sociaal en politiek
geëngageerde kant. Toch blijft ook hier de link met haar andere werk zichtbaar, in
de suggestieve, laconieke schrijfstijl, in de humor, in het verzet tegen repressie, het
perspectief van het kind en in de absurditeit van oorlog.
Joke van Leeuwen neemt het in haar werk per definitie op voor de onbevangen
manier waarop het kind de wereld om zich heen beziet. Ze verzet zich tegen
onderdrukking en bekrompenheid, die meestal van volwassenen komen. Met
cabareteske, vaak absurdistische humor neemt ze bureaucratie, verstarring en poeha
op de korrel.
Met die kinderlijk onbevangen blik kijkt ze ook naar de taal, hetgeen die zeer
speelse, lenige en daardoor verrassend frisse en geestige omgang met woorden en
betekenissen oplevert. Ze tracht zich met elk boek te vernieuwen. Zelf zegt ze het in
een interview zo:
Steeds weer ben ik even terug bij af. Pas als het weer gaat, weet ik
hoe-hetook-weer-ging. Dat moet ook zo. Anders zou ik een trukenschrijver
worden. Ik moet elke keer het gevoel hebben dat ik de wereld opnieuw ga
ontdekken. Dat past bij mij, maar ook bij mijn publiek. Kinderen kijken
ook
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voor het eerst, en leren voor het eerst de macht van het woord kennen.
Blijkbaar heb ik dat onbevangen gevoel weten vast te houden.18
Hoogtepunten in haar proza voor jonge mensen zijn Deesje (1987), Iep! (1996),
Kukel (1998), Bezoekjaren (1998) en Toen mijn vader een struik werd (2010), waarvan
de eerste twee en de laatste zijn verfilmd.
Na veertig jaar literatuur, beeldende kunst en theater, en alle literaire prijzen die
er te winnen zijn, doemt er geen beloofde land op voor Joke van Leeuwen.
Ik ben blij met mijn lauweren, maar ik rust er niet op. Ik voel me niet
gearriveerd. Ik ben blijvend op weg.19
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Pathways
Bill Nagelkerke
There is a wonderful line in Joke van Leeuwen's book Iep! which reads: ‘... als er
maar genoeg mensen ergens willen lopen, dan ontstaat daar vanzelf een pad.’ A
pathway is a good metaphor for both writers and translators. Through excellent books,
such as Iep!, writers create new, original pathways for readers to follow and on which
to make journeys of discovery. Translators, too, must lay down a traversable path
between an original text and its translation into a different language.
In July 2009 Gecko Press (in Wellington, New Zealand) sent me a book to review
for possible translation. It was none other than Iep! Joke's name was familiar to me.
As a former children's librarian, I was aware of an earlier title of hers that had been
published in English in the early 1990s called The Story of Bobble Who Wanted to
be Rich (translated by Lance Salway) but it was not a book I had ever read. This is
what I wrote to the publisher about Iep! at the time:
Iep! is certainly another potential ‘Gecko’ title. Warm, witty, wise and
just a little bit different. A couple discovers a bird child, brings her up,
learns to love her, until she eventually flies away; leaving the nest in a
way that is both more literal and metaphorical than usual. Before the
inevitable and very poignant ending, the bird child tests her wings and her
‘parents’ go in search of her. During their search they spend a little time
resting in a kind of hotel for lost souls - a place for people who ‘can't stop
thinking about things they'd be better off not thinking about, such as flying
girls who don't exist’ - but realise in time that they don't belong there and
that ‘their’ child is indeed real, not illusory, and that they have to continue
their search for her, which they do, successfully. Careful readers will find
much in this short section to ponder over. Iep! works successfully on many
levels. The character of the bird child will resonate with and fascinate
children. Van
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Leeuwen paints a picture of her that is three-dimensional and quite
believable. The concerns of the adult characters (also well-rounded
individuals) are childlike enough to be meaningful to younger readers, but
are also relevant for older readers including adults. The language used is
deceptively simple. Deceptive, because embedded in it are complex themes
and ideas, especially notions of identity, difference, acceptance, finding
and letting go. These notions, though complex, speak clearly to the reader
through the intriguing and appealing character of the bird child and how
individuals respond to her. Iep! lets readers see the world differently.
I was pleased to read recently that Joke thinks this last comment holds true for all of
her books. She noted in an article written for the 2016 Frankfurt Book Fair: ‘Ik heb
nu de leeftijd dat jongvolwassenen me zeggen wat mijn boeken in hun jeugd voor
hen hebben betekend. Dat die hen anders hebben doen kijken en denken, hoor ik.’1
The illustrations in the book - done by Joke herself - add another, equally important,
layer to the narrative. The synthesis of line and text in the prologue work harmoniously
together and the repetition and subtle variation of the graphics at the book's end help
to frame the story perfectly.
At this point I should perhaps explain that I have worked as a translator for a
relatively short time, a little over a decade. My parents emigrated to New Zealand
from the Netherlands in 1955 and Dutch was my first language until English inevitably
took over. I spent twenty-five years working as a children's librarian in New Zealand
and am also a writer of stories and books for children. The rekindling of the Dutch
language happened for me through my participation as a member of IBBY Hans
Christian Andersen Award juries in 2006 and 2008, when I had the unparalleled
opportunity to read a great deal of Dutch. I was delighted when Gecko Press
commissioned me to translate Iep! yet I also felt some trepidation, as this was going
to be the longest text I had worked on so far. When Gecko Press was first established,
I had offered to try my hand at translating a picture book if one happened to come
along. One did, in 2006: Wie rijdt? by Belgian author and illustrator Leo Timmers.

1

Joke van Leeuwen, Change, written for the Frankfurt Book Fair, 2016.
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This book, seemingly a simple story involving a range of vehicular noises, was a
perfect induction to the often complex craft of translation requiring, as it did, a visit
to a fire station to listen to the different sounds made by fire engines, based on the
realisation, after reading the Dutch text, that the sound of a European siren - at least
a literary one - was different from a New Zealand one! And although I had recently
completed the delightful and sophisticated Schaap met laarsjes by Maritgen Matter,
the challenges of Iep! were going to be even more complex and challenging.

One of the first things I did was to change the title to Eep!, as Iep! might in English
have been pronounced incorrectly. The linguistic somersaults performed by Tine
and Warre as they try to teach Viegeltje to talk had likewise to be adapted. A student
completing a master's degree in translation, focusing on the creative and expressive
use of language, wrote to me about the choice I'd made with regard to the ‘translation’
of the rhyme beginning: Beps, de Beps van Bob en Baps... This rhyme could not
easily be translated (at least, not by me) so I substituted an old English rhyme that
also featured buttons, an important aspect of the subsequent plot. It was also not too
far away from Joke's description of the Dutch rhyme, ‘een oud liedje, sommige
woorden waren al kromgetrokken.’
Buttons, a farthing a pair!
Come, who will buy them of me?
They're round and sound and pretty,
And fit for girls of the city.
Come, who will buy them of me?
Buttons, a farthing a pair!2

The student also noticed that some of the bird species listed randomly by Warre in
Chapter 3 had been replaced rather than translated. This decision

2

Opie, I. & P. Opie, The Oxford nursery rhyme book. Oxford, Oxford University Press, 1955.
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was in part akin to conveying the relevant sound of the siren in Wie rijdt? Because
Eep! was going to be published in New Zealand first, and because it made no
difference to the narrative arc, I took the liberty of including the names of some
indigenous birds. The alteration also allowed me to match the humorous play on
words that Tine makes in reply to Warre's list.
‘Birds can have much easier names as well. Like chaffinch or sparrow or
blackbird or fantail or magpie or bellbird or dotterel or quail or grebe or
swallow or linnet.’
‘I'd go dotty if I was called Dotterel,’ said Tina.3
Although I was not in direct contact with Joke about the translation of Iep! she was
sent a copy of the text before it went to print and kindly took time to make several
helpful suggestions and point out some small errors. She also mentioned that in the
film version of Iep! the characters retained the names she had given them - Tine and
Warre - but that they'd been changed in the English translation. This was a very
reasonable concern, and an issue that I had spent some time pondering, but in the
end we chose to stick to the variants - Tina and Warren - as the correct pronunciation
of the Dutch names was liable to trip readers up and we wanted the text to read as
smoothly as possible. I was very happy indeed to note Joke's comment that she found
it ‘fijn om de tekst in het Engels te kunnen lezen’ and that ‘er zaten goede vondsten
in.’
Toen mijn vader een struik werd was the next book of Joke that I worked on. Once
again, I provided Gecko Press with a report on this title and, at the same time, another
of Joke's novels, Deesje. Of course, I wanted to translate both books but that was not
a possibility. I wrote:
I enjoyed both of these very much - they are more grounded than Eep!
(literally) but either would be worth translating. Curiously, despite their
distance in publishing time, they have in common the main plot of a young
girl having to fend for herself in the wider world. Toen myn vader een

3

‘... vogels kunnen toch ook namen hebben die je heel makkelijk uitspreekt?
Bijvoorbeeld mees of mus of merel of paapje of sijsje of putter of ral of kwak of fuut
of kluut of kneu.’ ‘Kneu,’ zei Tine, ‘ik vind het sneu als je kneu heet.’
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struik werd is an anti-war fable. It is not set in a specific time or place but
this gives the story broad relevance and resonance. The bulk of the story
follows Toda on her journey to find her mother. Some of the events are
scary (manageable for the intended audience aged about 8-10 years), some
comedic, some lightly satirical. The authorities interrogate Toda but finally
allow her to stay in an orphanage. Not long afterwards, Toda does find
her mother. However, the book ends with the war still separating Toda
from the rest of her family. This is really a story about what it is like for
a child to be a victim of war - a refugee, unfamiliar with the language and
customs of a new country, treated like an outsider, owing a debt of gratitude
to strangers for a situation not of her own making and out of her control.
Toda is feisty and persistent, her growing knowledge of the reality of what
war means tempered with a naive innocence that carries her through.
Timely and timeless, it sticks in the memory.
Once again, Joke van Leeuwen, in her article for the Frankfurt Book Fair, makes an
indirect comment on the underlying drivers of Toen mijn vader een struik werd. She
writes: ‘... laten we de ander - wie uit het buitenland komt, wie beginnend is - nimmer
minachten.’
Language - its potential for myriad complications and misunderstandings, as well
as its capacity for humour and undercutting pomposity - is at the heart of this
wonderful book and naturally for a translator some aspects of it needed careful
consideration. In particular, how to deal with the invented, ‘foreign’ language with
which Toda is confronted once she crosses the border. I toyed with the possibility
of creating a new version for the translation but, ultimately, left the text as it was,
not because it would have been a difficult and timeconsuming thing to change, but
because it was actually unnecessary. Interestingly, the makers of the movie version
of the book, dealing with the same issue, wrote to me asking for some assistance
with the subtitles: ‘specifically the fantasy language of the neighbouring country
[which] seems quite a challenge to translate.’
I replied with my reasoning for retaining the text as Joke wrote it: ‘The made-up,
or fantasy, language is quite difficult as you say. In the book I was able to leave the
words as they were originally written, because they are explained in the context of
the story, or else Toda explains them to the reader.’
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I did suggest a number of options to the film makers, which included transposing
letters, taking a phonetic approach, replacing certain vowels with diphthongs, but
none of these really seemed to work. They wrote back telling me what they had
decided to do, and why: ‘... as you told [us], you used the actual/original fantasy
language in the English book, [because] we will understand as a reader what the
message of the foreign people is. It made us realize that in the film we don't need to
comprehend the fantasy language to still understand what is going on. So we took a
look at it once more and decided that the best solution seems to keep the fantasy
language intact ... you [made] us realise that keeping the fantasy language intact
could be a possibility as well.’
I communicated with Joke directly about a couple of things in the text that for
some reason I found difficult to visualize, for example a line on page 41 of the book,
which read: ‘Aan de ene kant hield de muur met cijfers op. Aan de andere kant was
een hek dat van speren leek’ and ‘opgezet schaap’ on page 73. She replied quickly
and cleared up the problems I had, adding: ‘Don't hesitate to mail me with any
questions (I just had a nice correspondence with the Slovenian translator about the
new invented language at the end of the book).’ Looking back, I wish I had asked
her how that correspondence had gone, as I had at that point not yet resolved the
matter of the invented language. I recall - although I no longer have a copy of the
Dutch novel to check this - that the humorous yet satirical interactions between Toda
and the General were also a little problematic at times, particularly in regard to the
General's name and Toda's reinterpretation of it in the context of botanical definitions:
‘By rights you ought to know who I am. Come on, who am I? General See
... See ... Have a guess!’
I'd never learned about a general whose name started with See.
‘I've heard of seedlings,’ I offered. ‘We were taught about the two sorts
of seedlings once.’ In fact I could still remember their interesting names:
monocotyledons and dicotyledons.
He looked disappointed.
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Joke's illustrations of the General's decorations following this conversation provided
helpful visual clues for the translation.

Pleasingly, both Eep! and The day my father became a bush received good reviews.
The latter title was included in a list of ‘Ten of the best books about refugees’ in
which the reviewer says: ‘From the title right through until the end statement - I'll
stay here until my father no longer needs to be a bush - this narrative is a perfect
example of how humour can be used in the most searing and devastating of ways.
When civil war breaks out in her (unnamed) country, Toda has to flee to safety. Her
flight is told through her sharp wit and an almost brutal clearsightedness which, in
turn, exposes the adult world of borders, checks and bureaucrats as arbitrary,
sometimes cruel, often ridiculous, always baffling. A precise and thoughtful narrative,
wrapped up in a philosophy which inspects our humanity with great scrutiny and
makes a nonsense of our world.’4
What better praise could a writer (and translator) wish for? ‘Als er maar genoeg
mensen ergens willen lopen, dan ontstaat daar vanzelf een pad.’

4

http://booksforkeeps.co.uk/issue/221/childrens-books/articles/ten-of-the-best/ten-of-the-best-books-about-refugees
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Dankwoord bij de uitreiking van de James Krüss Preis
Joke van Leeuwen
Het is een grote eer dat ik vandaag de eerste James Krüss Preis1 mag ontvangen. En
ik ontvang die niet alleen. Ik ben blij dat ook twee Duitse vertalers van mijn werk er waren er meer - mee kunnen delen in deze eer: Mirjam Pressler en Hanni Ehlers.
Mirjam Pressler, ook een veelbekroond auteur, opende met haar uitstekende
vertalingen van mijn vroegere werk voor mij de weg naar Duitse lezers. En om aan
te tonen hoe creatief en begripvol Hanni Ehlers met mijn teksten omgaat, hoef ik
maar te verwijzen naar wat ze deed met de rebus in mijn boek WeiBnich (Kweenie)of
de verzonnen nieuwe taal in Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen
verlor (Toen mijn vader een struik werd). Ook de Duitse uitgevers die mijn werk de
moeite waard vonden ben ik dankbaar. Voor Nederlandstalige schrijvers is een Duitse
vertaling van groot belang.
Ik ben geboren in Nederland en volwassen geworden in België. De naam James
Krüss hoorde niet bij mijn kindertijd, in tegenstelling tot die van de zevenentwintig
jaar oudere Erich Kästner. Er zijn destijds wel titels van hem vertaald door de bekende
Nederlandse jeugdboekenauteur Miep Diekmann. Zij had blijkbaar een goede neus
voor talentvolle buitenlandse collega's. Krüss wordt beschreven als een echte verteller,
met een sterk taalgebruik en met humor, en als een belangrijk stimulator van vrijheid,
verbeeldingskracht en openheid. Ja, dat zijn zaken waarbij ik me thuisvoel.
Als kind zat ik veel te schrijven en te tekenen. Ik schreef in mijn grote handschrift
afwasbare schriften vol met avonturenverhalen waarin meisjes een

1

De James Krüss Preis is een in 2013 ingestelde internationale prijs voor kinder- en
jeugdboeken die in het Duitse taalgebied verschenen zijn. Met de tweejaarlijkse prijs willen
de erfgenamen van auteur James Krüss een schrijver eren die door originaliteit en fantasie
doet denken aan het werk van de beroemde Duitse kinderboekenschrijver.
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hoofdrol kregen. Ook maakte ik versjes, altijd rijmend, en kwamen er tekeningetjes
tussen de zinnen. We hadden veel boeken thuis en onze ouders lazen regelmatig
voor, ook uit de Bijbel. Ik wilde schrijfster en tekenares worden, maar wist niet hoe
dat moest. Toen een volwassene tegen mij zei dat je dat niet zomaar kon worden,
heb ik mij nog een tijd zorgen gemaakt over de conclusie die ik uit die opmerking
trok: dat je niet zelf mocht kiezen wat je wilde worden. Iemand zei toen ook dat
boeken lezen goed was om nieuwe woorden te leren. Daaruit trok ik als kleine meid
de conclusie dat ik veel moeilijke woorden in mijn verhalen moest stoppen. Dat idee
heb ik inmiddels al lang laten varen.
Ik bezocht de kunstacademie en omdat ik het daar nogal schools vond, begon ik op
mijn studentenkamer volop en vrijelijk verhalen en gedichten voor volwassenen te
schrijven. Na de academie wilde ik het schrijven en tekenen combineren en dacht,
vrij voor de hand liggend, aan kinderboeken. Er waren in de wijde omtrek geen
kinderen te bekennen en ik had er zelf ook nog geen. Al doende besefte ik wat mij
erin aantrok: het evenwicht tussen zwaarte en lichtheid, de blik van onderaf, het
taalplezier, de mogelijkheid tekst en beeld op mijn eigen manier te combineren, de
vrijheid van de verbeelding.
In Zes memo's voor het volgende millennium, een bundel postuum uitgegeven lezingen
van de door mij zeer gewaardeerde Italiaanse schrijver Italo Calvino, las ik later over
een lichtheid die - ik citeer -, ‘voortkomt uit nadenkendheid, naast de lichtheid die
we kennen als kenmerk van lichtzinnigheid. Deze nadenkende lichtheid kan
lichtzinnigheid zelfs zwaar en ondoorzichtig doen lijken.’
Destijds begon ik ook met cabaret voor volwassenen. Daarin gebruikte ik niet de
blik van onderaf, maar vanaf de zijkant. Beide perspectieven, alles behalve vanuit
het midden, bevielen mij als observerend mens goed. Ze maken het mogelijk
vanzelfsprekendheden op een onvanzelfsprekende manier te bekijken. Een kind is
een beginneling en beleeft zo veel voor het eerst, met een frisse blik, het omgekeerde
van de ik-heb-het-wel-gezien-houding. Als volwassene kun je die frisse blik blijven
oefenen, door dingen van een andere kant te bekijken of als het ware af te pellen. Ik
houd niet zo van kinderboeken waarin
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de volwassene het allemaal beter weet. Ik houd van het soort kinderboeken waarin
hiërarchieën speels worden omgekeerd: groot en klein, wetend en onwetend, belangrijk
en onbelangrijk, het bovengrondse en het ondergrondse. En van een eenvoud die
meerduidig kan zijn.
En dan het taalplezier. Het ontdekken van een eigen stijl. Niet denken dat het voor
kinderen allemaal niet uitmaakt, als ze maar lezen. Daarom zijn echt goede vertalers
zo belangrijk. Vertalers die de stijl aanvoelen en in de andere taal terug weten te
vinden. Soms is dat voor hen worstelen, heb ik wel gehoord. Zo verzuchtte een
Italiaanse vertaalster eens dat ze precies begreep hoe goed een bepaalde zin in mijn
taal werkte, maar in het Italiaans werkte het zo niet, wat ze ook probeerde.
Met tekeningen gaat het makkelijker. Die kunnen overal meteen ‘gelezen’ worden,
al staan ze weleens, vanwege een andere leesrichting, in spiegelbeeld afgedrukt.
Vanaf mijn eerste boeken heb ik op mijn manier tekst en beeld gecombineerd, zo
dat de tekeningen worden ‘meegelezen’. Ze staan op een welbepaalde plek in het
verhaal en illustreren niet zozeer, maar vertellen mee. Ook in een nonfictieboek als
Augenblick mal (Een halve hond heel denken) maakte ik één doorgaande lees- en
kijklijn. Vaak vormen de tekeningen inhoudelijk een zijsprongetje in mijn verhalen,
vertellen ze een droom of een gedachte. Ik heb het voorrecht beide disciplines, het
schrijven en het tekenen, te beoefenen en kan dus vanaf het eerste begin in tekst en
beeld denken en er een eenheid van maken.
Naast proza voor zowel kinderen als volwassenen, schrijf ik poëzie. Ook gedichten
voor volwassenen vragen om een frisse blik, om het vinden van een onverwacht
woord, een verrassende vergelijking. Met mijn gedichten voor kinderen probeer ik
heel basaal het plezier en de vrijheid die taal kan bieden te delen. Kinderen zijn als
vanzelf in staat met hun verbeelding dingen om te vormen of een creatieve
vergelijking te laten ontsnappen als ze een woord niet kennen. Een olijfje zonder pit
een naveltje noemen, bijvoorbeeld. En van een tafel een huis maken. Moderne media
vullen voor kinderen veel al dwingend
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in, terwijl het zo mooi is om je eigen beelden te scheppen terwijl je leest of wordt
voorgelezen.
Die verbeeldingskracht: dat is niet zomaar iets uit de lucht plukken. Het is de
mogelijkheid om met iets onbestaands iets te zeggen over het bestaande. Viegelchen,
het vogelmeisje uit mijn boek Viegelchen will fliegen - Iep! in het Nederlands - laat
ik zolang het verhaal duurt in de verbeelding van de lezer bestaan. Het moeten loslaten
van wat of wie je lief is, waarover het boek onder meer gaat, is herkenbaar en reëel,
voor grote en voor kleine mensen. Verbeeldingskracht voedt het vermogen zich in
te leven in andere werelden dan de vertrouwde. Veel mensen willen als ze lezen dat
hun verwachtingen worden ingevuld. Maar wat mij betreft is lezen verrast worden
en eens op een ander been gezet worden. Maar ook plezier hebben, ontroerd zijn,
worden meegevoerd. Heel wat kinderen kunnen echt met een boek léven, het telkens
opnieuw lezen, het jaren met zich meedragen.
Bij al het moois dat over mijn werk is gezegd, en over het werk van James Krüss,
werd ook openheid en betrokkenheid genoemd. Ik ben opgevoed door ruimdenkende
protestantse ouders voor wie lezen en muziek maken belangrijk waren, evenals het
besef dat we er niet alleen voor onszelf zijn. Ik schreef Als mein Vater ein Busch
wurde und ich meinen Namen verlor (Toen mijn vader een struik werd) niet omdat
ik eens een actueel thema bij de kop wilde pakken, maar vanuit de ervaringen in mijn
familie met vluchtelingen. Moeten vluchten is van alle tijden. Mijn grootouders van
vaders kant vingen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de Zuid-Hollandse eilanden
Belgische vluchtelingen op, mijn grootvader van moederskant werkte in de opvang
van Russische vluchtelingen. Mijn ouders begonnen hun huwelijk aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog in een Fries huis vol mensen uit het Westen van Nederland.
In de jaren zeventig kwamen Zuid-Afrikaanse apartheidsvluchtelingen en een jonge
Eritreeër over de vloer. En begin jaren negentig woonde een gezin uit Sarajevo een
half jaar bij ons in. Ze namen de oorlog mee over de drempel én een soort humor die
de kracht is van de machteloze. En ze werden vrienden voor het leven. In mijn boek
wilde ik ruimte geven aan de verbeelding, maar die wel met twee voeten in de
werkelijkheid laten staan. En ik wilde ruimte geven aan die ‘nadenkende lichtheid’.

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

132
Naar aanleiding van dit verhaal kreeg ik een mail van een onderwijzeres. Ze schreef
dat ze het mooi vond, maar, had ze gedacht, moest het nu voor kinderen over zulke
zware onderwerpen als oorlog en vluchten gaan? Een jaar later was ze het toch gaan
voorlezen in verschillende klassen en ze was zo aangenaam verrast door de gesprekken
met de kinderen die eruit voortvloeiden - hoeveel ze oppikten, waar ze over nadachten,
wat ze al wisten - dat ze zich tegenover mij verontschuldigde voor haar
vooringenomenheid. Ik heb haar bedankt dat ze dit vertelde.
Kinderen worden vaak benaderd in termen van ‘nog niet’: begrijpen ze het wel,
zeggen volwassenen dan, en dat begrijpen klinkt als ‘vatten’, als ‘inkapselen’, als
een louter cognitieve bezigheid, terwijl, als het goed is, alle zintuigen door verhalen
kunnen worden aangesproken. Bovendien beseffen jonge kinderen vaak meer dan
ze onder woorden kunnen brengen. Kinderen hebben nog veel bij te leren, maar ze
leren ook af. Niet alleen de jaloersmakende vlotheid om een andere taal op te pikken,
ook het gebrek aan vanzelfsprekendheden of de basale, puur filosofische vragen naar
het waarom en hoe van het bestaan: ‘ZORGEN/ Mamma, zegt/ hij op een morgen,
als/ dinosaurussen nooit meer/ bestaan, kan dat dan ooit/ met beren en met mensen/
ook zo gaan en waar/ heb jij mijn kleren klaargelegd?’
Ik heb altijd graag gewild dat mijn kinderboeken over leeftijden heen zouden reiken.
Als kind wist ik al dat zulke boeken bestonden, want toen mijn moeder ons ‘Winnie
de Poeh’ voorlas moest ze daar zelf zo bij lachen dat we haar soms niet goed meer
konden verstaan. Ik ben blij te weten dat ook mijn boeken vaak door kinderen en
volwassenen worden gedeeld. En ik ben iedereen dankbaar die ervoor zorgt dat de
niet in geld en statistieken uit te drukken kracht die kinderliteratuur in zich kan
dragen, de schoonheid, verrassing, uitdaging, verbeelding, betrokkenheid bij de
wereld - en het plezier - zichtbaar kan blijven.
Ik dank u.
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Chaos, hoop, transitie
Notities bij de romans voor volwassenen van Joke van Leeuwen
Jaap Goedegebuure
Que la fête commence, ‘Laat het feest beginnen’: zo luidt de ironische titel van de
uit 1975 daterende film waarin Bertrand Tavernier het Versailles ten tijde van de
regent Philippe van Orléans (1674-1723) oproept. Aan het slot van deze komedie
wordt het feestje van de decadente Franse hofadel min of meer bedorven door een
opstootje dat anticipeert op de revolutie die decennia later, in 1789, een einde zal
maken aan het ancien régime.
De revolutie van 1789 vormt de achtergrond van Joke van Leeuwens roman Feest
van het begin (2012). Haar titel is niet minder van ironie doordrenkt. Wat kan er nu
feestelijk zijn aan een verhaal waarin het bijna alle personages slecht lijkt te vergaan?
En wat is er zo vrolijk aan het slothoofdstuk, waarover de valbijl zijn schaduw laat
vallen?
Toch is het de vraag of Van Leeuwen met ‘feest’ zonder meer doelt op het tegendeel
van wat dat woord doorgaans betekent. Bij een mogelijk antwoord doen we er goed
aan bij haar andere romans te rade te gaan, allereerst omdat ook daar de titels in bijna
alle gevallen haaks op de inhoud staan. Want zeg nu zelf, wat is er zo vrij aan de
Vrije vormen (2002) waarin de studenten van de kunstacademie worden
geëxamineerd? Wat verandert er eigenlijk, ten goede dan wel ten kwade, voor de
hoofdpersonen van Alles nieuw (2009)? Zijn De onervarenen (2015) echt zulke
onbeschreven bladen? En gaat Hier (2018) eigenlijk niet meer over daar?

Chaos
Eerst maar naar Feest van het begin (2002). Die roman begint met een tableau de la
troupe-achtige proloog. Een voor een gaan we de belangrijkste, maar nu nog naamloos
blijvende personages langs, om vervolgens te worden meegenomen in de befaamde
optocht van uitgehongerde Parijse vrouwen richting
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Versailles, begin oktober 1789. Dat was een beslissend ogenblik in het verloop van
de revolutie, gegeven het feit dat de demonstranten er in slaagden om het koninklijk
echtpaar definitief te laten verhuizen naar Parijs, waar ze stukje bij beetje hun macht
en aanzien teloor zagen gaan. Vanaf dat moment raakten de politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling die uiteindelijk leidde
tot de door Robespierre geïnitieerde terreur.
Na deze proloog brengt Van Leeuwen ons hoofdstuksgewijs in nader contact met
haar karakters: de klavecimbel- en pianofortebouwer Tobias, de schilder Gustaphe,
de adellijke non Berthe en haar beschermelinge Catho, en de beul Charles. Ze verkeren
een tijd lang in elkaars gezelschap, om elkaar vervolgens weer uit het oog te verliezen,
is het niet per ongeluk dan wel met opzet. Daarbij speelt het blinde toeval (vroeger
zouden we van noodlot hebben gesproken) een beslissende rol.
Alle figuren die in Feest van het begin hun opwachting maken, ervaren aan den
lijve dat hun levens dankzij de revolutie een ingrijpende wending ondergaan, en dat
lang niet altijd naar hun tevredenheid. Tobias laat zich door Charles tegen zijn zin
pressen om zijn technische kennis in te zetten bij het ontwerp van de guillotine, die
als executiemiddel humaner lijkt dan zwaard of hakbijl. Gustaphe zoekt naar een
stijl van schilderen die uitdrukking geeft aan het revolutionaire élan, maar heeft
daarmee, geheel tegen zijn eigen verwachting in, geen enkel succes. Berthe verlaat
het klooster nu de nieuwe vrijheid roept, probeert dwars tegen de mores van haar
aangeboren rang en stand de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap in
praktijk te brengen, maar wordt vanwege haar adeldom al meer behandeld als een
paria. Ook Catho verlaat het klooster, leeft van de hand in de tand en gaat bijna kopje
onder in de chaos en beroeringen waarmee de revolutie gepaard gaat.
Dan is er ook nog de naamloze massa die meedeint in de dans om de vrijheidsboom.
Haar vergaat het niet beter dan Catho, Berthe, Gustaphe, Tobias en Charles. Wanneer
op 14 juli 1791 de bestorming van de Bastille wordt herdacht ontstaat er in de
feestvierende menigte gedrang en paniek, en worden er door de ordebewaarders
tientallen mensen doodgeschoten. Het is maar een van de vele chaotische scènes die
Van Leeuwen hier in beeld brengt. Verwarring is troef, hooggestemde idealen lopen
vast op bot eigenbelang en sociale controverse, vriend en vijand zijn nauwelijks meer
van elkaar te onderscheiden.
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Toch vonken er bij al dit sappelen en overleven altijd weer sprankjes hoop en vitaliteit,
vooral bij Berthe en Catho, de mentrix en haar pleegkind die elkaar na hun samenzijn
in het klooster uit het oog verliezen. Al gaat het ze tegen het einde van het verhaal
nog zo slecht, ze houden hoop op een beter lot en een beter leven, voor zichzelf en
de ander. Ondanks alle verwarring, wetteloosheid en armoede is het de hoop die de
optimistische titel van deze roman rechtvaardigt, misschien wel tegen beter weten
in.

Hoop
Het is de hoop die de personages van Joke van Leeuwen, tegen alle verdrukking in,
gaande houdt. Wanneer de roman Alles nieuw (2009) begint, worstelt de oude Ada
al een leven lang met de vraag waarom haar enige dochter niets meer met haar te
maken wil hebben. En zelfs nadat een behulpzame leeftijdgenoot haar duidelijk heeft
proberen te maken dat herstel van de bloedband onbespreekbaar is, legt ze zich daar
niet bij neer. Als ze samen met haar vriend het begin van het nieuwe millennium
staat af te wachten en haar handen in zijn jaszakken warmt, vindt ze daar een briefje
met het adres van haar dochter en is niet meer te houden. Hij roept haar nog achterna
dat het mooiste nog moet komen, maar voor haar is dat niet het vuurwerk, maar de
onverwachte mogelijkheid van een verzoening.
Hoop is ook de kracht waarmee de moeder van hoofdpersoon Odile in De
onervarenen (2015) zich staande houdt, eerst nadat ze vanwege haar recalcitrantie
en onaangepast gedrag in een krankzinnigengesticht is beland, later wanneer ze de
spilfiguur wordt van een groep om economische redenen naar de nieuwe wereld
geëmigreerde landarbeiders. Zij is het die het hoofd koel houdt als het pioniersproject
schipbreuk lijdt en besmettelijke ziektes, machtsconflicten en godsdienstwaanzin
bijdragen aan de totale kladderadatsch. En tenslotte is zij het ook die de overlevenden,
waaronder haar dochter en kleindochter, de weg wijst naar een beter bestaan.
Voor zover het niet al opviel moge duidelijk zijn dat het Van Leeuwens vrouwelijke
personages zijn die de hoop én de daarop gestoelde daadkracht belichamen. Zelfs
als ze lijken te falen, zoals de jonge kunstenares die in Alles nieuw zonder het te
beseffen medeverantwoordelijk wordt voor de zelfmoord van een vriend, of de wat
oudere kunstenares die in Vrije vormen (2002) niet
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slaagt in haar missie om een migrante een veilig thuis te geven, tast dat hun
levenskracht niet wezenlijk aan.

Transitie
Joke van Leeuwens romans draaien vaak om een chaotisch en verwarrend moment
dat ongemerkt toch de belofte van een nog onbekend begin in zich draagt. In Feest
van het begin is dat het duidelijkst, maar de andere romans kennen eenzelfde
thematiek. Alles nieuw speelt zich nadrukkelijk af op het breukvlak van de twintigste
en eenentwintigste eeuw. Van de twee hoofdpersonen is de bejaarde Ada in zekere
zin de speelbal van haar kamerhuurder. Deze aankomende kunstenares vindt in haar
kamer een jeugdkiekje van Ada's dochter Grace en fotoshopt dat tot een natuurlijk
ogend portret van Grace op latere leeftijd. Daarmee wekt ze in Ada's verwarde brein
het verleden tot leven en daarmee ook het verlangen om van dat verleden weer
toekomst te maken. Of dat ook lukt, ligt buiten het bestek van het verhaal, dat met
een open einde besluit.
In De onervarenen zijn er verschillende transitiemomenten. In retrospectief is er
het moment van Odile's geboorte als kind van een ongehuwde moeder, in het heden
ondergaat Odile een aantal ‘rites de passage’ en neemt ze deel aan wat de hoofdmoot
van de roman uitmaakt: de verhuizing naar Zuid-Amerika en de moeizame jaren van
het pioniersbestaan.
Een geprononceerd voorbeeld van het transitiethema is Joke van Leeuwens laatste
roman Hier (2018). Net als voor Feest van het begin en De onervarenen heeft ze
gekozen voor een historische setting, zij het dat die veel minder duidelijk is gefundeerd
in verifieerbare data en een herkenbare periode van de geschiedenis. Feest van het
begin speelt zich nog expliciet af tijdens de eerste jaren van de Franse revolutie en
De onervarenen is gebaseerd op de avonturen van Nederlandse landverhuizers die
zich halverwege de negentiende eeuw in Zuid-Amerika vestigden. In Hier zijn de
couleur locale, het speelveld en de handeling niet zo gemakkelijk te herleiden tot
één specifieke plek en één specifieke tijd. Wel is het mogelijk te denken aan een van
de landen in Oost-Europa die na 1945 achter het IJzeren Gordijn kwamen te liggen.
Daarmee werden de noties ‘grens’, ‘grensverkeer’ en ‘grensoverschrijding’ acuut.
Om dat te benadrukken heeft Van Leeuwen gekozen voor een hoofdpersoon die
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als douanier smokkelarij tegen moet gaan, een motief dat overigens niet per se
ontleend hoeft te zijn aan een Oost-Europese werkelijkheid, het deed zich decennia
geleden al voor in de realiteit van het grensverkeer tussen Nederland en België. In
de loop van het verhaal overstijgt het belang van de grens eventuele smokkelarij.
Toenemend nationalisme en het daarmee gepaard gaande vijanddenken maken dat
de leiders van het ongenoemd blijvende land zich met prikkeldraad en wachttorens
afschermen van de buitenwereld. De personages voelen dat aan den lijve.
Hoofdpersoon Bardo raakt als grensbewaker verstrikt in een situatie die hem invalide
maakt en hem tot een vreemde maakt voor zijn echtgenote. Daarmee is ook tussen
hen een grens opgeworpen die pas aan het slot van de roman wordt geslecht.

Bezieling
Chaos en verwarring die ogenschijnlijk lijken te verwijzen naar dreigend onheil,
maar bij nader inzien toch perspectief bieden op betere tijden, het ligt alles ingebed
in het - onuitgesproken blijvend - geloof in de vitaliteit van het bestaan dat floreert
tegen de verdrukking in. Je bespeurt dat nog het beste in de bijzondere aandacht die
Joke van Leeuwen schenkt aan de schijnbaar nietige details en de levenloze dingen.
Neem bijvoorbeeld deze beschrijving, één uit vele, van een uitdragerij, te vinden in
Vrije vormen:
Op de ruwe betonnen vloer staan gebruikte meubels bijeengedreven, tafels
links, stoelen rechts, bedden achteraan, kasten tegen de wanden, kleingoed
dichtbij de ingang. Verbleekte poppen, beduimelde boeken, vervaalde
vazen en klokken en kitschbeelden van zwak naglimmend krullenwerk
als te zwaar opgemaakte oude dames die nog weten hoe ze ooit bekoren
konden. De tafels missen de stoelen, de kasten doen wie het grootst is, de
bedden staan er zonder matrassen kaal bij, of de liefdes die erin gevierd
zijn het al veel eerder koud hebben gekregen. In een hoek hangen
tweedehands kleren te proberen anoniem te worden, ze moeten
vervreemden van hun eerste eigenaar, de plooien van het lichaam dat erin
zat zijn eruit gestreken. (Van Leeuwen, 2002, p. 49)
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De bezieling die de doorgaans als dood beschouwde dingen bij Van Leeuwen eigen
is, slaat vanzelf over naar de personages; zo ook schilderes Dok, de hoofdfiguur van
Vrije vormen:
In de supermarkt volgen haar ogen de opbollende nerven van een krop
eikenbladsla, de gestolde wolken van een bloemkool, de putten en pitten
in de huid van een aardappel, de sproeten van een groene peer, de
nauwsluitende bladeren van een spitskool, de rimpels in de dadels als
vingertoppen na een lange badbeurt [...]. (Van Leeuwen, 2002, p. 158)
De bezielende kijk op dat wat zich doorgaans aan de rand van het bestaan bevindt
kan ook negatief geladen zijn, bijvoorbeeld in het geval van de niet al te sympathiek
getekende Koben, in De onervarenen de echtgenoot van Odile. Zij ziet hem bezig
op de akker, schoppend en trappend ‘alsof hij zijn ongehoorzame aardappelen wilde
kastijden, omdat ze niet genoeg hun best hadden gedaan zich de ziekmakers van het
lijf te houden’ (Van Leeuwen, 2015, p. 39). Het zal wel geen toeval zijn dat we hier
een man bezig zien. Want behalve de hoop op betere tijden schrijft Joke van Leeuwen
ook de positieve blik bij voorkeur toe aan de vrouw.
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Joke van Leeuwen
Het beest dat niet wist wat het was. Bijvoorbeeld.
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Leestekenen
Over het samenspel tussen tekst en beeld in het werk van Joke van
Leeuwen
Truusje Vrooland-Löb
‘Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen’ (Torberg, 1954). Als ze
geluk hebben, spelen schrijver en illustrator net als die hondjes samen met veel plezier
hun spel op het witte vel papier. Maar wat als die twee hondjes - de schrijver en de
tekenaar - zoals in het citaat, in één persoon verenigd zijn en samen hebben geschreven
en getekend? Dan kan er meestal nog meer en is het resultaat vaak een organisch
product. Kijk maar naar de boeken van succesvolle kinderboekkunstenaars als Dick
Bruna, Max Velthuijs, Harrie Geelen, Ted van Lieshout, Wim Hofman; allemaal zijn
zij auteur-illustrator of illustrator-auteur van hun eigen boeken, dubbeltalenten dus.
Ook Joke van Leeuwen is zo'n dubbeltalent, beter nog een multitalent. Zij schrijft
en tekent boeken met verhalen en gedichten en ze doet dat voor kinderen en
volwassenen:
Mijn boeken kennen één leesrichting, waarbij de tekeningen inhoudelijk
zijn verweven met de tekst. Het is een associatief samenspel dat alleen
werkt als je in je eentje boeken maakt. Met een verhaal van een ander zou
het niet lukken, daarvoor luistert de plaatsing van het beeld op de pagina
te nauw. Mijn illustraties vertellen het verhaal mee. Je kunt ze niet zomaar
weglaten, inhoudelijk zijn ze van evenveel belang als de tekst. Wat er
eerder is, de woorden of de beelden, is moeilijk te zeggen. Vaak ontstaan
ze op hetzelfde moment; ik heb een springerige manier van denken.
Sommige dingen laten zich beter tekenen dan beschrijven. (Akveld, 2010,
p. 82)
Leestekenen is het neologisme, en tevens de titel van een kleine dichtbundel van haar
hand, waarmee Joke van Leeuwen deze verstrengeling tussen haar woorden en haar
beelden beschrijft (Leestekenen, 2012). Ze heeft thuis dus een
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werkkamer met zowel een schrijfbureau als een tekentafel. In deze bijdrage wordt
vooral ingegaan op de beeldkant van haar veelzijdige talent.

Hoe het begon
‘Ik heb (bijna) mijn hele leven geschreven en getekend. Toen ik nog geen schrijven
had geleerd, schreef ik de tekens waarachter mooie verhaaltjes bleken te schuilen
over tot mijn blaadje papier vol was’ (Van Leeuwen, 1998, p. 1). Als ongeveer
negenjarige resulteerde Van Leeuwens uitdrukkingsdrift op papier in een
handgeschreven huiskrant, Het Leeuwebekje, voor het grote vrijzinnige, kunstgerichte
domineesgezin waarin zij de vierde van de zes kinderen was. Daaraan kon iedereen
van haar familie bijdragen leveren via briefjes in de schoenendoos-kopijbus. Joke
schreef en tekende tot ongeveer haar dertiende jaar verhaaltjes, gedichtjes en maakte
puzzels, raadsels en strips voor dit krantje. Na de middelbare school studeerde ze
grafische kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen
en aan de Hogeschool Sint-Lucas in Schaarbeek, gevolgd door een studie geschiedenis
aan de Vrije Universiteit Brussel. In Antwerpen was het naast de nadruk op
monumentale kunst en schilderkunst, de stoffige vazen en doeken, vooral de
dominante geur van olieverf die haar deed uitwijken naar de afdeling vrije grafiek
van de meer op grafische kunst gerichte kunstopleiding in Brussel. Een richting die
eigenlijk meer paste bij haar natuurlijke talent. Daarna brak ze met direct succes
(prijzen op Camarettenfestival) ook nog door als cabaretière.

Haar tekenhand
Van Leeuwens tekeningen zijn altijd een belangrijk element in haar boeken. Als
zichtbaar een bewonderaar van Peter Vos verbeeldt ze in rake zwarte lijntjes, gevuld
met verschillende soorten arceringen, een wereld vol absurdistische logica,
prikkelende details, grapjes en zoekelementen, en vertelt zo datgene wat ze niet met
woorden wil of kan zeggen. Ze kan in drie lijntjes perfect herkenbaar een landschap
suggereren, zoals in Iep! (1996) of met een kleine penbeweging emoties van haar
figuren overbrengen, zoals de opzienbarende geboorte van Deesje uit de lijnen op
een getekend vel papier (1995).
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Haar tekeningen zetten de kijker op een dwaalspoor of op het rechte pad, verwarren,
verrukken, verbazen en laten zien waartoe kunstzinnige (bewust semi-kinderlijke)
visuele fantasie-met-smaak in staat is. Deze tekeningen zijn geen gebruikelijke
illustraties van een verhaal, of een visuele herhaling daarvan, maar spelen hun
volstrekt eigen partij. De ene keer terughoudend en vooral geestig, de andere keer
dominanter, maar zelden doorwrocht of gedetailleerd dicht geplamuurd, laten ze
genoeg ruimte aan de beschouwer om zelf in te vullen. Ze speelt haar eigen spel met
woord en beeld, omdat ze tijdens het maakproces ook direct in tekst en tekeningen
denkt. De zwarte lijn is daarbij haar toverstokje. Met lef experimenteert ze vanaf het
begin met grote zwarte vlakken. Ze snapt het effect van vlekwerking op het witte
vel perfect, heeft een instinctief gevoel voor mise-en-page en speelt graag met letters
als grafisch fenomeen:
Dat licht tegenover het donker, dat licht zit al in het wit van het papier
waarmee we moeten beginnen (àls we met wit papier beginnen). Het is
een sneeuwvlakte van wit. En dat beginnen lijkt wel wat op het kijken
naar zo'n sneeuwvlakte die er 's morgens vroeg nog ongeschonden bij ligt.
De lichte trippels van een vogel die zijn richting verraadt, maken 'm alleen
maar mooier, maar als het misgaat kan het een onherstelbare modderboel
worden. Het licht van dat witte papier kunnen we laten stralen door het te
omgeven met strepen en schaduwen, een opeenhoping van levendige lijnen
die blijven bewegen als de hand die ze getekend heeft daar al klaar
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mee is [...]. Of misschien past het ons beter om in een strakker zwart te
werken, het zwart dat zo prachtig grafisch kan afsteken tegen het wit en
met minimale middelen zoveel kan suggereren. Twee stipjes, een streepje
net op de honderdste millimeter goed neergezet, en de stipjes kijken naar
de beschouwer met een variëteit aan emoties die tot hun essentie zijn
teruggebracht. (Van Leeuwen, 1997, p. 483)
De mensfiguren krijgen gestalte in een eigenzinnige vormentaal; wezens met bolle
hoofden, grote neuzen, gekke kapsels met piekhaar en eigenwijze prikoogjes, die
ondanks hun deformatie altijd anatomisch toch ook weer kloppen en op de een of
andere manier overtuigen en zelfs ontroeren. Kijk maar naar Deesje, als ze verdwaald
op een stoep praat met wat zwerfkatten, die aandoenlijke Sus en Jum en de koe en
de tekening van Bobbel als Tante Zus haar hoofd vasthoudt voor de foto, om helemaal
te smelten bij de dunne pentekeningetjes van Iep wanneer ze begint met fladderen.
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Als ze zich uitleeft in kleur met acryl of kleurpotlood, dan geeft dat de tekeningen
extra kracht, want ook het element kleur weet ze uitstekend te benutten. Hierdoor
trekken de omslagen van haar boeken eigenlijk altijd meteen de aandacht: ze maken
de omslagtekeningen spannend. Inmiddels heeft Van Leeuwen ook voor het grafische
bestanddeel van haar boeken de computer ontdekt. Zowel het omslag voor de
informatieve uitgave Nu is later vroeger (2018) en boeken als Ergens (2016) en het
ontroerende Toen mijn vader een struik werd (2010) ontstonden gedeeltelijk of geheel
op haar Wacom tablet. Dat ze daarmee ook tot platen weet te komen die lezers raken,
bewijst het laatstgenoemde boek. Hierin gaat het tienjarige meisje Toda dat in een
oorlogsgebied woont, namelijk op zoek naar haar moeder omdat haar vader in dienst
moet om hun land te verdedigen. Ze tekent een soldaat in camouflage-outfit die niet
eng is en de teruggevonden moeder heel blij en niet sentimenteel met uitgestoken
handen. Dit boek viel trouwens zo op dat er in 2016 een
Nederlands-Belgisch-Kroatische film van werd gemaakt en in 2018 ook een
jeugdtheaterproductie.1
Vanaf haar kinderboekdebuut in 1978 met De Appelmoesstraat is anders, is het
duidelijk dat Joke van Leeuwen als auteur en illustrator haar eigen vorm heeft. Dit
geestige verhaal gaat over vijf huizen in een straatje die door een creatieve klusvrouw
allemaal heel fantasievol verbouwd en aangepast worden aan de wensen van de
bewoners. In de ruim opgezette zwart-witte pentekeningen zien we al typische Joke
van Leeuwenmensen, zoekgrapjes, een kijkspeurtocht, lettergrapjes, handgeschreven
briefjes, een gedurfde donkere vlekwerking en lijstjes met woorden. Hoewel alles
met elkaar verbonden is door haar absurdistische visuele humor, blijft Van Leeuwen
als illustrator in dit boek toch nog een beetje op de lijn van het traditionele
prentenboek zitten omdat ze wat ‘vertelleriger’ tekeningen maakt als herhaling of
uitleg van de tekst.
Een jaar later verschijnt Een huis met zeven kamers (1979). Deze
bijnaraamvertelling - een kapstokvertelling noemt ze het zelf - is gevuld met de
levens van de personen in de zeven kamers in het huis van de oom van een anonieme
verteller. Hierin is Van Leeuwen al wat losser en experimenteler aan het werk. Ze
leeft zich visueel (en verbaal) uit in een storm aan verrassende invallen. Alles in deze
pentekeningen ademt het plezier waarmee een creatieve

1

Zie verder het interview van Henk van Viegen met Nicole van Kilsdonk, elders in dit nummer.
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geest haar verhaal vertelt. In zwartwit, maar wel met een steeds wisselende toon;
soms zijn het vrolijke kleine portretjes, dan weer zijn het ritmisch gevulde pagina's
die stevig gearceerd zijn, of stripachtige platen. Hoewel al die strooigoed-beeldgrapjes
en handgeschreven briefjes de beschouwer natuurlijk vermaken, is het meest
opvallende het lef waarmee ze op een aantal pagina's met het zwart, het donker
omgaat. Vooral in de platen van de kelder weet ze met haar penlijnen en arceringen
een heel fraai grafisch moment in dit boek te maken. Met een knipoog naar haar
kunst- en geestverwant Wim Hofman. Kijk maar naar de stapeling van schoen, kist,
fiets, fles en pop in de spullenkamer, elementen die in Hofmans vroege werk ook
steeds zo intrigerend en vervreemdend voorkomen.

Lezen leren met Van Leeuwen
Ooit zei Joke van Leeuwen dat tekeningen ‘een poortje naar de woorden of een
eilandje in de lettervloed zijn’ (Van Leeuwen, 1987, p. 206). Dat credo maakt ze
helemaal waar in haar leesboekjes voor beginnende lezers. Omdat die boekjes nog
over weinig taal beschikken, geeft zij graag begrijpelijke grappige beelden als
handvatten om je aan vast te grijpen bij het leesproces. Dat begon met de drie
piepkleine, dunne lees-oefen-tijdschriftjes op krantenpapier voor het aanvankelijk
leesonderwijs: Sus en Jum uit 1983. Ze verschenen eerst bij Kok Educatief en werden
later als klein boekje uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve (1991). Met heel weinig
tekst in dialoogvorm brengt ze de miniavontuurtjes van twee mensjes en een koe op
humoristische wijze tot leven. In het tweede en derde deeltje herhaalt ze de tekst uit
het vorige boekje. De boekjes zijn opvallend eenvoudig en tegelijkertijd sfeervol.
Met ingetogen dunne lijntjes die harmonieus combineren met de woordjes op de
pagina tekent ze het verhaal op een heldere en rustige manier in zwart-wit. Die kleine
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pretentieloze verhaaltjes laten in hun goed volgehouden eenvoud zien dat Van
Leeuwen precies weet wat ze doet als illustrator en dat ze ook toen al gevoel had
voor mise-en-page en het stoeien met letters. Ze gebruikt de wisselende lettergrootte
heel functioneel (en educatief) in haar dialogen. Sus en Jum doet in beeldend opzicht
beslist niet onder voor haar latere succesboekjes voor het leesonderwijs.

In het versjesboek voor beginnende lezers na een paar maanden leesonderwijs Ik ben
ik (1995) tekent Van Leeuwen met een steviger zwarte lijn en grotendeels in kleur
(acryl) grappige situaties die de korte zinnen versterken. In het grote
leesoefenprentenboek Een sok met streepjes: leren lezen met plaatjes (1999) gaat ze
helemaal los met pagina's in eigentijdse felle neon/ zuurstokkleuren. Het is een
zogenaamd ‘pictoboek’, waarin een kind samen met een volwassene de plaatjes leest
en invult. Ook in die kleine pictogrammen naast de woorden en de grote illustraties
die op sommige momenten voor rust zorgen is ze op dreef.

Kleur is een belangrijk ingrediënt in haar prentenboeken voor heel jonge kinderen,
zoals in Heb je mijn zusje gezien? (2006) waarin het beeld domineert.
In acrylverfplaten (waarvan de ondergrond soms opgeruwd werd met de achterkant
van een penseel zodat er een structuursuggestie ontstaat) schildert Van Leeuwen in
een krachtige, eenvoudige vormentaal de geestige zoektocht van een peuter naar zijn
zusje. Naast de eenvoudige stapeltekst en de verrassing die de flapjes steeds brengen
als ze opengeslagen worden, zijn de illustraties hierin indrukwekkend. Fraai van
kleur, krachtig van vorm, geestig en hoewel herkenbaar van haar hand, toch weer
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anders van sfeer dan haar andere werk. De Penseeljury bekroonde het prentenboek
in 2007 dan ook ‘met veel genoegen’ met een Gouden Penseel:
Het is een echt feest van ontdekken, kijken, schateren, raden en nóg eens
kijken. Wat zit er allemaal in de jas met zakken? Wie zitten er verborgen
onder de gele muts achter de dubbele poort? En wie maakte met krijt de
tekeningen op de muur? Joke van Leeuwen zet haar lezers en vooral kijkers
op een prettig prikkelende manier op het verkeerde been. Ze brengt je
telkens net een beetje uit het lood. Het monster met de steile haren heeft
geen krullen, maar zijn gezelschap wel, en de sok met oog en mond blijkt
een muts, die net een tikje anders dan je verwacht, tóch in een schoen met
veters zit. De platen in dit boek zijn prachtig van vorm en structuur en
zeer doordacht samengesteld. De rode stof van het hansopje van het
jongetje, de huid van het monster met de blauwe ogen en de andere
materialen zijn haast voelbaar aanwezig op het papier. De tekeningen op
de muur suggereren ogenschijnlijk nonchalant een verbinding met de
figuren er achter, die dan weer niet zijn wat ze lijken. Het boek krijgt op
deze manier een gelaagdheid die het lees-en kijkplezier versterkt, telkens
als je het boek weer openslaat. Bofferds zijn het, de kinderen die dit boek
onder ogen krijgen.

Eigenlijk geldt alles wat hierboven door de Penseeljury gezegd is, ook voor het
leporello-prentenboek Waarom lig jij in mijn bedje? (2011), waarin een beertje langs
allemaal slapende speelgoeddieren in bedjes gaat, op zoek naar een slaapplaats voor
zichzelf.
Om uiteindelijk bij een kindje in bed te mogen komen liggen: ‘Mag ik bij jou
liggen? Ik heb het koud. En ik heb geen bedje. Iedereen heeft een bedje en ik niet.
Goed dan. Omdat je klein bent. En omdat je het koud hebt’ (z.p.). Dit
wensvervullende, grappige prentenboek is in alle opzichten de echte opvolger van
het boek over de speurtocht naar een zusje. Beide boeken zijn goed bedacht,
geschreven en
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geschilderd en uit ervaringen van voorlezers blijkt dat ze veel kinderen weten te
raken.

Schrijver of illustrator?
Joke van Leeuwen is zowel voor haar tekst als voor haar illustraties veelvuldig
bekroond. Soms kreeg ze zelfs tegelijkertijd een prijs voor haar woorden en haar
beelden. Zo ontving ze in 1980 voor Een huis met zeven kamers zowel een Gouden
Penseel als een Zilveren Griffel en in 1986 voor Deesje een Gouden Griffel en een
Zilveren Penseel. Beide jury's waardeerden zowel de tekeningen als de tekst en wilden
dat honoreren. Dat roept de vraag op of Joke van Leeuwen vooral een schrijver is
die haar eigen tekst goed illustreert of in de eerste plaats een toonaangevende
illustrator van haar eigen verhalen? Het antwoord is eigenlijk niet relevant: ze is een
boekkunstenaar en dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze is bovendien een
boekkunstenaar die zichzelf steeds vernieuwt door te experimenteren met
verschillende stijlen, maar toch herkenbaar zichzelf te blijven.
In haar inmiddels iconische boeken over meisjes die altijd eigenzinnig, slim en
fantasierijk zijn - Deesje, Bobbel en Iep! - is ze als de illustrator van die vele kleine
pentekeningetjes - ondanks haar eigenzinnige malle briefjes en de humor - toch wat
meer een traditionele, iets terughoudender ‘verluchter’ van haar eigen teksten. De
beeldkant heeft in deze boeken dus een wat andere vorm en functie dan in bijvoorbeeld
Een huis met zeven kamers, haar prentenboeken of in de informatieve uitgaven. Het
lijkt erop dat wanneer de emotie in het verhaal groter is, en het vertellen van het
verhaal haar ‘hoog zit’, de tekeningen wat ingetoger, dienender zijn en ze minder
visuele grapjes maakt. Zoals in haar informatieve uitgaven, waarin op sommige
plekken niets haar te dol is.
Deesje weet ze in fijnzinnige, zachte portretjes tot leven te brengen in een soms
subtiel ‘doorgearceerde’ weergave van de omgeving. Daarin speelt ze ook knap met
het perspectief van de omgeving (Het Escherhuis en Futurodam) en maakt ze - voor
de volwassen beschouwer - een fraaie zoektekening van beroemde mensen op een
station, zoals Beethoven, Hendrik VIII, Erasmus en Don Quichote.
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Het verhaal over Bobbel wordt verlucht met diverse soorten tekeningen: de bekende
ragfijne, informatief-achtige schetsen van dingen waarin ze iets uitlegt in beelden,
en daarna de semi-artistieke kunstwerkjes van ene Pina in krijt op wc-papier, gevolgd
door een bewust kitscherige ansichtkaartachtige tekening van poesjes met een hond.
Ook in de tekeningen van Iep!, haar ouders en de wereld om hen heen experimenteert
Van Leeuwen met het effect van enkele lijntjes in een gemengde techniek van acryl
en kleurpotlood op toiletpapier en weet ze daarin het element ‘emotie’ direct op te
wekken.

En er is nog meer
Al vanaf het eind van de jaren tachtig probeert Joke van Leeuwen in haar informatieve
boeken door de bijzondere manier waarop zij zelf om zich heen kijkt, kinderen greep
te laten krijgen op allerlei zaken in de hen omringende wereld. Dat begon al in 1988
waarin ze twee informatieve uitgaven maakte: We zijn allang begonnen, maar nu
begint het echt, over toneel (ze is nu eenmaal ook een professioneel theatermens) en
Duizend dingen achter deuren, een omkeerboekje of spoorzoekboekje over literatuur
en kunstzinnige allerlei. In haar theaterboekje gebruikt ze hier en daar ook elementen
uit oude gravures die ze met haar tekenpennetje en Oost-Indische inkt geloofwaardig
actualiseert, zodat je na lezing van het theaterwoordenboekje aan het eind met al die
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geestige letterinterpretaties al heel wat te weten bent gekomen over het theater.

In Duizend dingen achter deuren slaat haar fantasie en kunstzinnige experimenteerdrift
helemaal op hol en laat ze die samen over de pagina's denderen in steeds wisselende
vorm. We zien in deze CPNB-uitgave een reeks pentekeningetjes, foto's, collages,
acryl-illustraties en een krantenknipsel, kortom: een potpourri van beelden. Ze schuwt
zoals al eerder gezegd het experiment absoluut niet en vlecht tekst en beeld met groot
effect brutaal door elkaar.
Dat geldt ook voor haar Gouden Boekje Houtje en Blauwtje (2014) over het
museum voor een jongere doelgroep, dat weliswaar rustiger van opzet is, maar ook
heel heterogeen van techniek. Over haar recentste informatieve uitgave uit 2018 met
de poëtische titel Nu is later vroeger schrijft Toin Duijx enthousiast in het Friesch
Dagblad:
Zoals we gewend zijn bij Joke van Leeuwen neemt zij de jonge lezer heel
serieus. Er komen ook niet al te eenvoudige ‘tijdsaspecten’ aan de orde,
maar door de wijze waarop zij deze uitlegt, met de nodige humor en steeds
een duidelijke link naar de huidige tijd, zeer goed te begrijpen. Tekst en
beeld vormen een organische eenheid. Soms is iets in woorden moeilijk
uit te leggen, zoals hoe de ‘waterklok’ werkt, en dan is een illustratie veel
duidelijker. In het eerste hoofdstuk zegt de auteur: ‘Er is meer over te
vertellen dan in dit boek past, maar er staat hopelijk genoeg om je
nieuwsgierigheid te kietelen.’ Voor mij is zij daarin voor honderd procent
geslaagd. (Duijx, 2018)
Als ze illustraties bij haar gedichten voor kinderen maakt, lijkt het wel of ze de macht
vooral bij het woord laat, en het beeld nu eens op de tweede plaats laat
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komen. De tekeningen in zwart wit zijn krachtig opgezet en - hoewel figuratief typografisch vooral ook als illustratieve vlekwerking bij de tekst gebruikt. Als je
door je wimpers naar die bladzijden kijkt, dan voel je dat ze ook door haar als donker
element smaakvol op het witte stuk bij de tekst zijn geplaatst.
In haar poëziebundels voor volwassenen laat Van Leeuwen de stilte en het
abstraheren van de vorm nog meer toe. Zoals in het bibliofiele uitgaafje Openbaar
vervoer. Zeven gedichten met illustraties van de auteur (De Oude Degel, Eemnes,
1992), waarin de illustraties stille treinrails-elementen zijn, die vooral beweging
suggereren. Hierdoor zijn ze ver verwijderd van haar gebruikelijke dolle
fantasiebeelden, en komt het werk dicht bij de toegepaste beeldende kunst te staan.

Tenslotte
Boeken voor volwassenen gaan nog boven de pet van kinderen,
uitzonderingen daargelaten. Wat de kinderboeken betreft, interesseert mij
dus wat over de opgerichte leeftijdsgrenzen heen kan reiken. Je gaat toch
als volwassene niet iets voorlezen waar je zelf niks aan vindt. Dat die
boeken daarmee niet over kinderhoofden heen hoeven te gaan, weet ik
inmiddels wel. Ik ben lang genoeg bezig om niet alleen reacties van
kinderen te krijgen, maar ook van volwassen die als kind boeken van mij
hebben gelezen. De mooiste zijn de opmerkingen dat mijn boeken hen
anders hebben doen denken. (Van Leeuwen, 2013, p. 88)
En zo is het dus! Als ik die enorme stapel Joke van Leeuwen-boeken op mijn werktafel
zie liggen, wil ik nog maar één ding: ze meteen weer gaan voorlezen of in handen
geven aan mensen van drie tot vijfenzeventig! Dus: peuter Taeke op schoot trekken
en met hem samen leeskijken naar Heb jij mijn zusje gezien? (hij heeft alleen maar
drie broers) en voor het slapen gaan in bed uit Waarom lig jij in mijn bedje? Daarna
met zesjarige Jelle genieten van samen woordjes lezen in Sus en Jum en vervolgens
als beloning voor deze leesoefening aan Iep! beginnen en allebei af en toe een traantje
wegvegen omdat het verhaal zo ontroert. Wiebe van tien krijgt Toen mijn vader een
struik werd als hij belooft het daarna aan broer Eppe van twaalf te lenen, want die
is zeer geïnteresseerd in de oorlog. En omdat ze allebei zulke nieuwsgierige jongetjes
naar van alles in
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de wereld zijn, zullen ze nog tijden genieten van Van Leeuwens informatieve boeken
als Een hele hond heel denken en Nu is later vroeger.
Tenslotte geef ik snel het kleine bibliofiele boekje Leestekenen aan mijn grote
vriendin Joke L. terug die zo veel over haar naamgenote weet en geschreven heeft,
en me dit even leende. Ik moest er heel voorzichtig mee zijn, want het is haar heel,
heel dierbaar... Terecht.
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Even met de kont op reis
‘Reizen’ als vertelstructuur in het werk van Joke van Leeuwen
Joke Linders
Buiten hoorde ze Mos heen en weer lopen. Dat deed hij vaak, omdat hij
niet goed stil kon zitten. ‘Even met de kont op reis,’ zei hij dan. Ze hoorde
hem ritselend tegen de struiken plassen. Ze plasten altijd buiten want ze
hadden geen wc. ‘Even ritselen,’ zeiden ze dan. Bobbel vond het fijn als
ze met zijn drieën tegelijk ritselden, dan hoorden ze bij elkaar.
(Joke van Leeuwen, Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde
en rijk wilde worden, 1987)
En zo is niets wat het lijkt. Ik las het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde
kort na verschijning in 1987 en werd daar erg vrolijk van. Wat een verrukkelijke
manier van kijken en zo inspirerend van taal. Wie in een bakfiets woont, ziet de
wereld natuurlijk met andere ogen. Logisch maar je moet het wel bedenken.

In datzelfde jaar publiceerde uitgeverij Querido een jeugdsalamander met essays
over en fragmenten uit hun kinderboekenfonds - Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer,
Jean de Brunhoff, Gerard Brands... Even met de kont op reis heette het. Op het omslag
een tekening van Joke van Leeuwen.
Een jongen of meisje, diep verzonken in een boek, loopt over een boog van
opengeslagen boeken (een wereldbol?) waar blaadjes uitvallen en bekende
verhaalfiguren. De ondertitel luidde Avonturen met kinderboeken. Door die toevoeging
en de illustratie van Joke van Leeuwen nestelde Even met de kont op reis in mijn
hoofd

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

173
als een metafoor voor reizen en avonturen beleven. Hoe kan dat? In het bewuste
fragment wordt toch alleen maar een plasje gedaan?
Sinds Dick Swaab zijn bevindingen over het brein(< bra(e)gen) publiceerde (2010),
weten we dat ook zoiets rustigs als lezen een ingewikkelde aangelegenheid is. De
occipitale of achterhoofdskwab verwerkt de visuele informatie - woorden, letters en
kenmerken van de letters - waarna de frontale kwab van de hersenschors, ook wel
neocortex genoemd, de betekenis probeert te ontrafelen door de visuele informatie
te verbinden met wat de eigenaar van het hoofd al weet of kent. Klinkt overzichtelijk
maar verklaart op geen enkele manier hoe dat ‘weten of kennen’ in zijn werk gaat.
Waarschijnlijk geven de brokjes informatie zich alleen gewonnen als je je fantasie
erop los laat, zoals in De man die zijn vrouw voor een hoed hield van Oliver Sacks.
Langs omwegen in ieder geval.
Lezen en schrijven zijn als de kronkels in onze hersenen. Je weet waar je heen
wilt, maar komt onderweg van alles tegen wat weer andere beelden of herinneringen
of vragen oproept en voor je het beseft, ben je onderweg. Neem Aap en Beer, de
twee hoofdfiguren uit een gelijknamig eerste leesboekje van Wim Hofman.
Op een dag zei Beer: ‘Ik blijf hier niet meer. Ik houd het niet meer uit. Ik
ga weg. Ik ga op reis.’
‘Waar ga je heen?’ vroeg Aap.
‘Dat weet ik nog niet,’ zei Beer. ‘Ik ga die kant uit.’
(Uit: Aap en Beer van Wim Hofman)
Als reizen een vorm van zoeken is - naar geluk, een schat, het onbekende, de ander
of wat het toeval brengen moge - dan zijn ook lezen en schrijven vormen van op weg
gaan, kijken, waarnemen, ervaren, vergelijken, je verhouden tot wat je tegenkomt,
het verwachte en het onverwachte, jezelf en de ander.
Zijn we er al bijna?’, vroeg Kikker.
‘Waar?’, antwoordde Rat.
‘Nou, bij de horizon.’
‘Hoe kan dat nou!’, zei Rat ongeduldig. ‘We zijn nog vlak bij huis.’
(Uit: Kikker en de horizon van Max Velthuijs)
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Veel klassieke verhalen, of ze nu geschreven zijn met het oog op grote dan wel kleine
mensen, gebruiken de reis als stuwende kracht voor wat de auteur wil zeggen of laten
zien. Dat geldt voor zulke klassiekers als Gullivers reizen, Robinson Crusoë, De reis
van Sinte Brandaan, De Odyssee, Mark Twain, Alleen op de wereld, De
wonderbaarlijke reis van Nils Holgersson, In tachtig dagen om de wereld, Alice in
wonderland... maar ook voor moderne vertellingen als De dans van de drummers,
Verkocht, Het hanengevecht van Hans Hagen en Bobbel die in een bakfiets woonde
en rijk wilde worden van Joke van Leeuwen. Deze veel gelauwerde kunstenares
stuurt haar verhaalfiguren graag ‘met de kont op reis’ en dat werkt anders dan bij
het kijken naar televisieprogramma's als ‘Bestemming onbekend’ of ‘Op reis met
Erica’. Je hebt er meer verbeeldingskracht voor nodig.
Het veelzijdige en omvangrijke oeuvre van Joke van Leeuwen is één grote reis of
ontdekkingstocht. Vanaf De metro van Magnus tot en met Wijd weg, Toen mijn vader
een struik werd en Feest van het begin, de roman voor volwassenen waarvoor ze in
2013 de Ako Literatuurprijs kreeg. Haar helden en heldinnen (doorgaans meer
vrouwen dan mannen) reizen onder de grond, door de lucht, met een bakfiets of een
buitenboordmotor, te voet en denkbeeldig. Reizen als een vorm van leven.
Ze zaten krap, met drie mensen in één bakfiets. Maar ze hadden altijd
ander uitzicht achter de ramen, want ze waren altijd onderweg. Ze waren
onderweg omdat ze ergens heen wilden om er daarna weer vandaan te
kunnen gaan, of omdat ze waren weggejaagd, of omdat de lampen in de
bak moesten branden. Die brandden alleen als iemand aan het fietsen was.
(Uit: Bobbel van Joke van Leeuwen)
Als vierde kind in een domineesgezin raakte Joke van Leeuwen al vroeg vertrouwd
met het Kanaäns en de cultuur van het land of de streek waar haar vader was beroepen,
Nederland en België, de Randstad en Limburg. Geboren in Den Haag (1952) verhuisde
zij op twaalfjarige leeftijd naar Brussel. ‘Op een dag kregen we, voor mijn gevoel
geheel onverwacht, te horen hoe ons land zich had bevrijd van de Hollanders. In
mijn subjectieve herinnering keek de hele klas naar mij. Ik bloosde heftig, en nog
wekenlang, als ergens plotseling het woord Hollander viel, kleurde ik zonder te
willen.’ Die verwarring heeft de

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

175
richting van haar leven en werk bepaald. Was ze nu een Hollandse of een Vlaamse?
Iemand die aardig kon tekenen, een fantast, een aanstelster of een acteur? Een
schrijfster of een cabaretière? Een filosofe of een historica? Een kind of een
volwassene? Een moeder of een dochter?
Na een opleiding grafisch tekenen aan de kunstacademies van Antwerpen en
Brussel, won ze in 1978 het Camarettenfestival voor jong (cabaret)talent in Delft.
Kort daarna scoorde ze met Een huis met zeven kamers zowel een Gouden Penseel
voor de illustraties als een Zilveren Griffel voor de tekst. Haar uitgever zetelt in
Amsterdam, zelf woont en werkt ze liever in Antwerpen.
Schrijven, tekenen, dichten, zingen, acteren, alles wat zij doet of laat, staat in het
teken van ontdekken, de kern van alle dingen blootleggen: van vriendschap en liefde,
van het begin en het einde, van taal en de verhouding tussen mensen, kinderen en
volwassenen. Grote mensen mogen dan de taak hebben kleine mensen veiligheid te
bieden en normen te stellen, in wezen verschillen ze nauwelijks van elkaar.
Volwassenen hebben hooguit iets meer levenservaring. ‘In literatuur voor volwassen
schrijf je vanuit personages met een andere leertijd, maar er is een bepaalde toon die
ik wil houden die ook in mijn kinderboeken zit, iets van het groteske, subversieve.
Dat perspectief hoeft niet vanuit een kind te zijn, maar wel altijd van onderaf, vanaf
de zijlijn. Je kunt je pas verwonderen als je je bevindt op een plaats die niet in het
midden is, maar juist enigszins aan de kant. Daar woon ik ook trouwens.’
Opzij, oningekapseld, eigenzinnig, het zijn woorden en begrippen die Joke van
Leeuwen bij uitstek typeren, juist omdat de kant van het kind haar zo dierbaar is.
‘Een kind is nog maar net aan zijn reis begonnen. Het beleeft alles voor het eerst,
vanuit de verwondering. Zo'n houding heeft invloed op je stijl van schrijven. Die
kan niet verheven of barok zijn, maar moet iets springerigs houden. Je gedachten
moeten onverwachte sprongetjes blijven maken en zeker geen vastgelegde routes
volgen.’
En dat sluit dan weer naadloos aan op haar ervaringen met allerlei soorten mensen
van allerlei afkomst en religie. Juist omdat ze van kinds af aan vertrouwd was met
muziek en toneel, met tekenen en schrijven, met katholieken en protestanten heeft
Joke van Leeuwen een bloedhekel aan hokjes en begrenzingen. Ze laat zich nergens
instoppen, niet in het hokje voor meisjes en ook niet in dat van de
kinderboekenschrijver of illustrator. Ze wil zich wel onderscheiden van anderen,
bewust worden van haar eigenheid, maar niet
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ingedeeld worden. Die attitude spreekt uit al haar boeken, in ieder woord dat zij kiest
en iedere lijn die ze tekent.
Verwondering is vragen stellen, associëren, van het ene beeld naar het andere
stappen. Dat geldt voor reisgenoten als Alice, Pinokkio en Minoes, maar ook voor
Van Leeuwens Iep!. Niets is wat het lijkt. Iep bijvoorbeeld heeft vleugeltjes en pootjes
die op beentjes lijken, kleine beentjes met kleine teentjes en kleine nageltjes op die
teentjes en een klein pietseltje aarde onder die nageltjes op die teentjes aan die
beentjes. Een engeltje uit de hemel, denken Warre en Tine. Een vondeling die half
mens en half vogel is. Maar het ademt en het piept. Omdat Tine en Warre al zo lang
naar een kindje verlangen, besluiten ze hun viegeltje te houden en heel goed voor
haar te zorgen. Een verhaal dus over de wonderen van de schepping, de noodzaak
van belangeloze liefde en het volgen van je eigen weg, een drang die iedereen kent,
maar pijnlijke consequenties kan hebben. Als Viegeltje op een dag naar het zonnige
zuiden trekt zonder ‘dag’ te zeggen, kunnen Tine en Warre dat maar moeilijk
begrijpen. Ze hebben toch altijd goed voor haar gezorgd!
Ze besluiten hun kindje te gaan zoeken, maar komen onderweg de vreemdste
vogels tegen: een meisje met een drukke vader, een mensenredder en een jongen die
altijd aan spoken en geesten moet denken. Zoeken is ontmoeten, ontdekken,
avonturieren. Door de confrontatie met andere dolenden ontdekken Warre en Tine
dat je maar het beste daar kan zijn waar je hoort. Voor Viegeltje is dat het warme
zuiden, voor Tine het noorden waar ‘het best warm kon zijn als het niet koud was’.
Voor Warre is turen in de verte de ideale toestand. En zo hebben alle dingen en
mensen en situaties twee kanten.
Loetje had in haar eigen land nog nooit iemand gezien met vleugels. Maar
het verbaasde haar niets dat het bestond. Ze wist van de televisie dat er
mensen waren die van een man een vrouw konden maken en andersom.
En dat ze perziken en pruimen helemaal door elkaar heen konden laten
groeien. En misschien bijvoorbeeld ook wel bessen en appels. Dan kreeg
je beppels of bapsels of zoiets.
(Uit: Iep! van Joke van Leeuwen)
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Als lezer van Joke van Leeuwens boeken ben je ook altijd onderweg, van het ene
woord naar de andere duiding. Alles aan Iep! is verrassend, geestig, oorspronkelijk.
Tussen de absurditeiten door krijgt de lezer begrip voor de rare snoeshanen van deze
wereld en gaat zij misschien een beetje meer van zichzelf houden. Zo'n boek had ik
als kind graag willen lezen. Als volwassene pakte het me niet minder bij de lurven.
Ik kan hier onmogelijk alle reizen van Joke van Leeuwen volgen. Ze maakte er
meer dan zestig en allemaal kregen ze opvallende, tegendraadse, anders dan andere
titels mee. Maar een uitzondering maak ik graag voor Waarom een buitenboordmotor
eenzaam is en waarom je Jansen heet als je Jansen heet en waarom eieren vroeger
geen eieren waren en waarom we geen zeventigduizend letters nodig hebben en nog
veel meer over de taal die je nu leest. Niet een typisch of specifiek kinderboek, want
gemaakt in opdracht van de Stichting Ons Erfdeel, wel het boek met de langste en
meest tot de verbeelding sprekende titel die ik ken. Het warmgele omslag met
roodbruine letters en de gekke tekeningetjes binnenin fungeren als reisgids en
verleiding. Kom kijken en ontdek zelf wat er allemaal te zien is. Zeven zwevende
scheve neven, een oerknoedel die een tijdmeter of meetlint blijkt te zijn waarop de
mensheid het allerlaatste plekje is toebedeeld.
Alles wat er is, moet ooit zijn begonnen. De westenwind, de bergen, het
zingen van de vogels, de Nederlandse taal, het bakken van brood.
Het begon omdat er ergens iets bijna onmerkbaar veranderde, omdat er
iets heel langzaam verschoof,
omdat er iets gezocht werd dat er nog niet was,
omdat iemand iets kon wat niemand daarvoor kon,
omdat er honger was of nieuwsgierigheid
of omdat het gebeurde zoals het gebeurde en niemand het tegenhield.
Het reizen van Joke van Leeuwen is nooit saai of ingewikkeld, maar altijd uitdagend,
vooral in talig opzicht. Door een geraffineerde combinatie van letterlijk en figuurlijk,
zin en onzin, heden en verleden, tekst en beeld, binnenen buiten tovert zij werelden
tevoorschijn die nieuw zijn en bekend tegelijk. Lezen is leven is zoeken is ondernemen
is je eigen weg gaan tegen de stroom of de trend van de tijd in, anders durven zijn.
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Een kinderfilm waar je als volwassene ook graag naar kijkt
Nicole van Kilsdonk over haar verfilming van Toen mijn vader een
struik werd
Henk van Viegen
Van Joke van Leeuwens boek Toen mijn vader een struik werd (2010) zijn de
afgelopen jaren twee theatervoorstellingen en een film gemaakt. Joke van Leeuwen
maakte er in 2015 een muzikale vertelvoorstelling van, waarmee ze nog steeds in
theaters optreedt (samen met twee muzikanten). In 2013 bewerkte toneelgroep Het
Filiaal het naar een voorstelling voor een acteur en een muzikant, deze voorstelling
werd hernomen in 2018. De film, met dezelfde titel als het boek, ging van start als
officieel geselecteerde kinderfilm voor het Internationaal filmfestival van Toronto,
2016. De Nederlandse première vond plaats op 22 maart 2017.

Nicole van Kilsdonk, regisseur van de film, maakte naam met telefilms als
Ochtendzwemmers (2000) en Deining (2005), waarmee ze een Goude Kalf (beste
tv-drama) won. Haar werk bestaat voor een deel uit boekverfilmingen, voor
volwassenen onder andere van de succesvolle romans Zadelpijn (2007) en Ventoux
(2015), en voor kinderen naar twee boeken uit de populaire Hoe
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overleef ik-serie van Francine Oomen. Een andere jeugdboekverfilming is Patatje
oorlog (2011), naar Een kleine kans (2006) van Marjolijn Hof.

Nicole van Kilsdonk

In het interview dat ik op 13 juni 2018 in Amsterdam met Nicole van Kilsdonk
had, vroeg ik naar haar belangstelling voor het werk van Van Leeuwen, de
veranderingen die ze met haar scenariste aanbracht in de bewerking van het boek en
de samenwerking met Joke van Leeuwen.
Hoe kwam jij bij het boek of het boek bij jou terecht?
Het boek werd me echt aangereikt. Ik kreeg het in handen na Patatje
oorlog. Dat boek had ik zelf gelezen en ik vond het een heel mooi gegeven.
Die film is eveneens bij Lemming geproduceerd en dat was allemaal heel
goed verlopen, ook met de schrijfster. De producent had het boek Toen
mijn vader een struik werd liggen en dacht dat het iets voor mij zou kunnen
zijn.
Dus hij wist niet dat jij een fan was van Joke van Leeuwen?
Nee, maar wel dat ik graag iets deed met kinderboeken die ook iets kunnen
betekenen voor volwassenen.
Wat vond je van het boek, zag je er meteen wat in?
Ik vond het mooi en interessant, maar ik dacht gelijk al wel: hoe vertaal
je dit naar film?! En wààr gaat het zich afspelen?

Typisch Van-Leeuwen-verhaal
Toen mijn vader een struik werd is een typisch Van-Leeuwen-verhaal. De
hoofdpersoon is een intelligent kind dat op weg gaat en met verwondering kijkt naar
de wereld van de volwassenen. Ook voor het spelen met taal, versterkt door Joke
van Leeuwens eigen tekeningen, is veel ruimte. De lezer ziet de wereld vanuit het
meisje Toda. Ze vlucht weg voor de oorlog in het land van haar
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vader, dat van de enen, naar het land van de anderen, waar haar moeder woont.
Allerlei volwassenen willen iets van haar. Dat ze bij hen op schoot komt zitten (een
stelletje oma's), dat ze als vluchtelingetje superdankbaar is (voor de rommel die hun
kinderen hebben afgestaan), of dat ze blijft (bij een generaal in ruste en zijn vrouw).
Van Leeuwens taalplezier beleef je onder andere door de taal die ze verzint voor de
anderen, een mengelmoes van Nederlands, Vlaams en Balkantalen.
De verfilming van een boek brengt voor de auteur een zeker risico met zich mee.
Als er niets is vastgelegd, is er sprake van ‘naar het boek van ...’, zoals ook te zien
is op het filmaffiche van Toen mijn vader een struik werd. Reputatieschade voor de
auteur als gevolg van bijvoorbeeld verplatting of forse ingrepen op het punt van
personages of locaties ligt op de loer. Soms gaat een filmmaker met een boek aan
de haal, maar er lijkt steeds meer begrip te komen voor bewerkers. Een film is nu
eenmaal een ander medium dan een boek en een boekverfilming wordt niet meer
automatisch gezien als tweederangs. Originaliteit is geen doorslaggevend criterium
meer voor kwaliteit. In het huidige adaptatiedebat gaat het vaker over de toegevoegde
waarde van de adaptatie dan over wat verloren is gegaan in het bewerkingsproces.
Een adaptatie houdt immers de aandacht voor het boek gaande en kan bijdragen aan
de interpretatie ervan of die verdiepen, juist door de veranderingen. Evengoed vind
je nog geregeld teleurgestelde recensenten en fans. Bij Toen mijn vader een struik
werd zagen de makers vrij snel de noodzaak van aanpassingen.
Hoe is die vertaalslag gegaan, heb je Joke van Leeuwen daarbij betrokken?
We schreven een eerste versie, die heeft ze gelezen. Daarna hadden we
een kennismakingsgesprek, ze bleek supermakkelijk. Voor haar was het
uiteraard van het grootste belang dat haar kern en haar manier van vertellen
erin zouden zitten. Ze richtte zich in haar aanmerkingen eigenlijk op twee
grote dingen. Wij hadden er een personage bijgeschreven, Plakkie, daar
had ze moeite mee. Verder wilde ze per se niet dat het zo'n Hollandse,
zachte, suikerige jeugdfilm zou worden, met een gezellige
roze-oranje-muren-nieuwbouw-school bijvoorbeeld. Nou, die waren wij
zeker niet van plan te gaan maken.
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Hoe kregen jullie Joke van Leeuwen zo ver zich te verzoenen met het nieuwe
personage?
Plakkie hebben wij erbij verzonnen omdat we dachten: anders is ze die
hele reis alleen, en dan moet je voortdurend die innerlijke gedachtes
verwoorden. Of je komt uit bij een voice-over, zoals in veel Nederlandse
kinderfilms, en dat wilden we per se niet. Maar dus wel dat ze niet de hele
tijd alleen is, dat ze vriendschap sluit. Van Leeuwen vond dat ze in haar
uppie door al die facetten van vluchten, bedreiging en onzekerheid heen
diende te gaan. Dat kan ook in de eenvoudige, korte vorm van het boek,
maar een film is wel negentig minuten. Met deze argumenten konden we
haar uiteindelijk wel overtuigen.
Ook misschien omdat het voor kinderen dan veel invoelbaarder en herkenbaarder
zou worden?
Ja, kinderen vinden Plakkie leuk, en een beetje anarchistisch. Het is ook
leuk dat ze daarmee een vriendje had.
De valkuil is misschien wel, zoals in een paar recensies1 opgemerkt wordt, dat het
dan toch weer een beetje een gezellig nostalgische kinderfilm wordt, met scènes als
hand in hand de rivier oversteken.
Ach, die recensenten... Een Nederlandse kinderfilm wordt sowieso enorm
onder een vergrootglas gelegd, het is niet gauw goed. De VPRO sprak
zelfs van feelgood-retro. Ik zie juist helemaal geen houtje-touwtje-gedoe
en de Kroatische setting roept volgens mij eerder een min of meer
nietbestaande wereld op.
Kevin Toma van de Volkskrant stelde dat door de vriendschap met Plakkie de abstracte
waarde van de film onderuit gehaald werd, dat de keuze tussen abstractie en realisme
onder andere hierdoor niet echt gemaakt werd. Dana Linssen2 heeft een vergelijkbaar
bezwaar in NRC, dat komt volgens haar vooral door te veel uitleg in het begin.

1
2

VPRO Cinema, 2017; Toma, 2017
NRC, 2017
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Ja, nou ja, het zijn natuurlijk allemaal keuzes, en het is wel een kinderfilm.
We vonden het boek erg mooi en begonnen met bewerken, maar het is
juist door die abstractie van Van Leeuwen, en dat talige, niet direct het
meest evidente boek om een film van te maken. Die verbale dingen zijn
heel moeilijk te vertalen, bijvoorbeeld dat Toda zich vragen stelt over
allerlei zaken, zoals grenzen. Een ander punt is dat in het boek de moeder
gewoon in een ander land woont, punt, geen uitleg. En dan kan je zeggen,
dat is realisme, maar ja, kinderen vragen dan waarom die moeder er niet
meer is. Je moet het wel een beetje verklaren. Vandaar dat we de moeder
in het begin aanwezig maakten door het telefoongesprek weer te geven.
Veel gemakkelijker waren natuurlijk de reis en die vreemde taal.
Dan de vader-dochter-scènes. Die zijn erg uitgebreid in de film, in het boek is vader
bijna meteen vertrokken. Is dat om dezelfde reden, om helderder te maken wat daar
aan de hand is?
Ja, maar ook omdat je de ontwikkeling moet doorkrijgen van waar Toda
vandaan komt en waarom ze iets niet wil. Een beetje verwend en beschermd
is ze erg dicht bij de vader opgegroeid. Meestal in films is er een doel, nu
wil ze eigenlijk niet veel meer dan terug naar haar vader, ze heeft een goed
leven daar. Na de ontmoeting met de generaal en zijn vrouw zie je dat ze
dan echt wel naar die moeder wil. Die motivaties zitten eigenlijk helemaal
niet in het boek.
Ja, dat was goed gedaan, die generaal, die haar in de film helpt met ontsnappen uit
zijn huis [in het boek vlucht Toda zelf] omdat hij het uiteindelijk niet eens is met
zijn vrouw, die het kind wil houden.
Daar zie je de inbreng van de dramaturg, die dan gewoon even vraagt: wat
is dan het omslagpunt dat ze wel naar haar moeder wil? Dus dat wilden
we toch wel graag formuleren, anders gaat ze gewoon van a naar b naar
c, het moet toch een personage van vlees en bloed worden. Zie ook het
vriendinnetje, in het boek alleen zichtbaar op het onthoudlijstje van Toda,
en in de film echt aanwezig. Dat schetst even de wereld waar ze afscheid
van neemt. In de eerste versie van de film zat dat allemaal nog niet, we
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wilden graag de lijn van het boek volgen. Dat veranderde toen de dramaturg
vragen ging stellen. Die had expres het boek niet gelezen en kwam met
vragen als: wat is zij dan voor iemand? Heeft ze een goeie vriendin? Wat
is er met die moeder? Zo kwamen we uiteindelijk ook uit op een zichtbare
groei aan het eind van de film.
Een roadmovie!
In het boek verandert Toda eigenlijk niet, en in de film is er wel de
noodzaak om het begin en het einde niet hetzelfde te laten zijn.
Ze heeft in het boek wel wat over de volwassenenwereld geleerd.
Ja, maar in de film wordt duidelijk gemaakt dat ze gegroeid is. Ze is sterker
en zelfstandiger geworden. Dat is er dus allemaal gaandeweg in gekomen.
Het is ook een persoonlijke voorkeur, ik houd van echte karakters, van
wie je de motivaties begrijpt.
Er zijn nog meer opvallende keuzes, zoals het weglaten van de scène met de oma's
en die van het vluchtelingetje dat openlijk ondankbaar is.
Die oma-scène heeft eerst wel in het scenario gezeten. Dat is echt een
budgettaire kwestie geweest, want ik vond het wel een heel bijzondere
scène. Het aantal draaidagen was beperkt. Was die scène nou heel erg
nodig, dachten we, als je heel kritisch kijkt. Zo bekeken we allerlei
elementen, en volgens ons dubbelde het thematisch ook iets met de
generaal: het willen bezitten van een kind. Op zich is het wel jammer,
want het is heel leuk en humoristisch, maar de scène was dus al gesneuveld
voor we gingen draaien. Er zijn ook stukken in de montage gesneuveld
zoals ‘het ondankbare kind’. Die scène is wel gedraaid, maar we hadden
maar een paar Nederlandse kinderen, de rest was Kroatisch, en dat gold
ook voor de moeders. Heel jammer, want het was een van mijn favoriete
scènes, en ook een belangrijke.
Ook om het absurdistische karakter te laten zien?
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Toen we het gingen monteren, vonden we het gewoon niet goed genoeg
en niet geloofwaardig. De totale absurditeit die we wilden, werd
tenietgedaan door de ongeloofwaardigheid en het slechte spel, dus het
verdween in de prullenmand.
Even naar een paar motieven: het muziekdoosje en het kettinkje. Het muziekdoosje
van Toda gaat in het boek niet mee, en is hier heel sterk aanwezig, tegen het
sentimentele aan. Soms lijk je het ook in te zetten als iets magisch, bijvoorbeeld als
Toda het laat spelen om Plakkie de rivier in te krijgen. Een kettinkje dat ze door
vader omgehangen krijgt, en dat bruut afgepakt wordt door de mensensmokkelaar,
komt in het boek helemaal niet voor.
Dat kettinkje is er heel bewust ingeschreven. Als ze dat af moet geven, is
dat een eerste stap om los te komen van de vader. Op de een of andere
manier moesten we zien te vertellen dat ze af moest van dat terug willen
naar de vader. Vanaf de scène met de generaal is ze er wel aan toe om de
reis naar haar moeder echt te gaan maken. De grote emotionaliteit heeft
daarmee te maken. Volwassenen begrijpen dat sowieso al, maar uit
testviews is gebleken dat deze scène en die bij de generaal kinderen het
meest bijblijven. Zeker bij het afpakken van dat kettinkje voelen ze zich
erg verbonden. Er wordt Toda onrecht aangedaan; dat afpakken is dus ook
bedoeld om dichter bij haar te komen. Volwassenen vinden een scène al
gauw te eng voor de kinderen, maar kinderen hebben er helemaal geen
moeite mee. Bij Patatje oorlog hadden de ouders dat ook, maar kinderen
vinden het zelfs vaak grappig en zien het ook gewoon als film. Na dat
kettinkje kan ze meer op eigen benen staan.
En dat muziekdoosje is er waarschijnlijk ook ingekomen om op dat
beschermende te wijzen, wat bijvoorbeeld blijkt uit het niet alleen naar
school willen lopen. Toda kan er iets mee beschermen.
En waarom bij die oversteekscène? Waarom moet ze Plakkie met het muziekdoosje
het water inlokken?
Lastig terug te halen. Ik herinner me dat we het eerst probeerden met alleen
tekst, dat Toda hem provoceerde en dat Plakkie dan een beetje in z'n eer
gekrenkt was en toch maar ging. Dat hebben we dus niet gebruikt,
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het duurde ook te lang. Nu is het zoiets als: als ik het moeilijk heb, dan
doe ik dit. Als we helemaal niks gedaan hadden, was het vreemd geweest:
eerst zitten en dan hup het water in. Soms is het ook gewoon iets
vereenvoudigen.
Heb je die rivier ook getoond als grens? Ik las in de Filmkrant3 dat het onderwerp
grenzen je aansprak. Is die fascinatie getriggerd door het boek of was die er daarvoor
al?
De vluchtelingenproblematiek hield me al wel bezig, maar toen ik het
boek kreeg aangereikt, was die crisis nog niet zo aan de hand. Later hoorde
ik van Joke van Leeuwen dat het boek geïnspireerd was op vluchtelingen
uit de Balkanoorlog. Die rivier zat er toen al in. Toen wisten we ook nog
niet dat we in Kroatië gingen draaien. Toen we op het eerste locatiebezoek
waren, was die crisis er volop, ze stonden letterlijk bij de Servische grens.
Twee jaar daarvoor, bij de start van het project, wisten we natuurlijk nog
niks van dat alles. Eigenlijk moesten we die barrière er ook in hebben om
te laten zien dat Plakkie haar eerst een beetje helpt, zoals in het opvanghuis
waar ze een nacht doorbrengen, maar uiteindelijk is zij de sterke geworden.
En toen bleek het ook nog een soort natuurlijke grens te zijn. Het grappige
is, Europese kinderen hebben grenzen, zoals wij vroeger wel, nooit gezien.
Na vertoningen in verschillende landen bleek dat ze eigenlijk niet wisten
wat een grens was. Behalve een jongen uit Oost-Europa, die wist van een
slagboom en dat je je paspoort moest geven.’
In het slot van het boek, als Toda bij moeder woont, krijgt ze een brief van haar vader
en van oma. Oma's brief ontbreekt in de film, waarom?
Ik wilde niet dat de film zou eindigen met de terugkeer van vader, maar
wel dat het einde positief zou zijn. Met de brief van vader was het volgens
ons genoeg. Maar kinderen vragen er wel naar na afloop: hoe is het nou
met oma? Ook in het begin is er een scène met oma in de prullenmand
beland. Op de een of andere manier duurde het dan te lang voordat ze op
pad zou

3

Gertsik (2016).
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gaan. Het is nu ook al aan de lange kant, daar heeft Linssen wel een beetje
gelijk in.
De casting, heb je dat heel bewust gedaan, alle acteurs een beetje een ander taaltje?
Daar zit absoluut een gedachte achter. Natuurlijk was er ook sprake van
Vlaamse en Kroatische acteurs, want het was nou eenmaal een coproductie,
maar toch vroegen ze nog wel waarom die soldaat die bij de anderen hoorde
nou uitgerekend weer een Belg moest zijn. Hij was gewoon de beste voor
die rol! Die taal van de anderen was door Joke van Leeuwen geënt op de
taal van de Balkan, aangevuld met het door elkaar gooien van Nederlands
en Engels, maar wij hadden natuurlijk veel meer woorden nodig. Dus naast
de woorden van haar hebben wij dingen verzonnen voor die pratende
personages, gebaseerd op hoe zij dat bedacht had. Een mooi voorbeeld is
de keuringsdokter/verpleegster, een Kroatische actrice. Zij moest al die
zinnetjes domweg voorgezegd krijgen. Een paar anderen waren zogenaamd
uit het land van Toda afkomstig, maar die gaven we dan een Balkan-accent,
met dank aan een taalcoach. In Toronto waren bijna alleen maar
volwassenen in de zaal en die vroegen naar die taal. Die hebben we wel
cursief fonetisch eronder gezet, maar ze dachten dat het Zweeds of iets in
die richting was. In het buitenland verlies je dus de humor van de taal.
Wat heeft de film gedaan in Nederland, na het succes van het boek?
Die had hier een bescheiden release, in de kleinere theaters. Het is niet
een grote titel zoals een Mees Kees. Patatje oorlog liep hier beter, ook
doordat de tijd voor Nederlandse kinderfilms toen vrij goed was, die zou
het nu ook moeilijk gehad hebben. Wel is Toen mijn vader een struik werd
geselecteerd voor enkele grote festivals zoals dat van Toronto, waar de
hele filmwereld bijeen is. Daarna is de film op veel plaatsen gedraaid, in
Korea, China, Polen, Wit-Rusland, Afrika, Iran. In het laatste land een
hele week in Isfahan, geloof ik. Groot cultureel bolwerk, voorstellingen
met wel tweeduizend kinderen. Hij gaat nog steeds de wereld over. Succes
was en is er door het thema, en de toename van de vluchtelingenstroom,
maar ook

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

187
doordat de film geschikt is voor kinderen én volwassenen, wat natuurlijk
typerend is voor het werk van Joke van Leeuwen.
Waar wijs je op als je zegt: de film is geschikt voor kinderen én volwassenen?
Het perspectief van het kind, dat is voor beide groepen interessant. De
thematiek is volwassen, evenals het spel en de abstractie. Als volwassene
kun je het verder vertalen naar hoe het hier is. Voor mij is het wel
belangrijk dat het ergens over gaat. Ik wil een film maken waar ik zelf ook
graag naar zou willen kijken, dat is het eigenlijk. Maar voor kinderen is
het misschien wat letterlijker. Ik merkte bijvoorbeeld dat sommige kinderen
denken dat de film in een bestaand land speelt. Ze horen dat niet van die
taal. Is het Duits, of Frans? En dan ging ik uitleggen dat het een verzonnen
taal is. De Nederlandse volwassenen horen dat het een mengelmoes is van
talen. Kinderen lachen ook om andere dingen dan volwassenen, wat
natuurlijk ook geldt voor Joke van Leeuwens boeken. Volwassenen pikken
ook die dubbele laag op. In haar boeken zit een heel droogkomische manier
van vertellen die kinderen een op een kunnen lezen, volwassenen kunnen
daaronder gaan, en meekijken naar de absurditeit van de wereld. Dat is
mooi van haar werk. En overigens ook best moeilijk.
Hoe reageerde Joke van Leeuwen?
We hebben de film met haar alleen bekeken. Dat wilden we al doen voor
hij helemaal af was, maar ze kon echt nooit door al die lezingen en
optredens, dus uiteindelijk heeft ze de eindversie gezien. Expres met haar
alleen zodat ze rustig, zonder allerlei mensen eromheen, in vrijheid haar
mening kon geven. Ze zal ongetwijfeld een paar keer gedacht hebben
‘hm...’, maar ze was tevreden en blij, en zeker ook over de locaties.
Waarschijnlijk had ze zich er ook op ingesteld: het is hun film en de intentie
was goed. Ze was tevreden over de gang van zaken, die eigenlijk rimpelloos
was.4 Bij de première reageerde ze ook positief. Ze bleef wel heel beleefd
en afstandelijk, we konden duidelijk niet in haar hart kijken.

4

Een paar jaar daarvoor was er een in de media breed uitgemeten conflict geweest tussen
de regisseur en de producer van de film Iep!, ook naar een boek van Van Leeuwen.
De mediaaandacht die dit genereerde pakte wel goed uit voor de kaartverkoop.
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Toen mijn vader een struik werd kreeg verschillende prijzen, onder andere voor Beste
Europese film (European Children's Film Association 2017), voor ‘Beste Film’ (op
het KinoKino festival voor kinderfilm in Zagreb, Kroatië, 2017) en Beste Nederlandse
Familiefilm (Cinekid, oktober 2017). Er is, voor zover ik weet, geen filmeditie van
het boek verschenen.

Primaire literatuur
Leeuwen, Joke van, Toen mijn vader een struik werd. Amsterdam/Antwerpen,
Querido, 2010.
Kilsdonk, Nicole van (regie), Toen mijn vader een struik werd (The day my
father became a bush) (film). Producent: Lemming Film.

Secundaire literatuur
Gertsik, S., ‘“Zo trap je geen deur in”: Toen mijn vader een struik werd
(setbezoek).’ In: de Filmkrant, maart 2017.
Linssen, D., ‘Wat betekent het voor een kind om op de vlucht te zijn?’ In: NRC,
22 maart 2017.
Toma, K., ‘Gekapseisde werkelijkheid: Toen mijn vader een struik werd.’ In:
de Volkskrant, 23 maart 2017.
z.n., ‘Toen mijn vader een struik werd.’ Geraadpleegd via
www.vpro.nl/cinema/films/film~12338923
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Zonder stellig te zijn in pogingen tot antwoord1
Over de informatieve boeken van Joke van Leeuwen
Jen de Groeve
Binnenkomst
Een gast die voor het eerst jouw te
bekende kamer ziet en jij moet
wennen aan haar ogen, ziet zelf
als nieuw dat wezenloze werkje
aan de wand, de ingedrongen
vegen op de vloer, dat rommelbakje
ooit gekregen, zonde om het weg
te doen, de foto van een ooit nog
pasgeborene, die op z'n kop begon
en blindelings hier buiten beeld twee
tepels op kon sporen, nog geen
bezit dan dat en zijn aanwezigheid.
Haast alles kreeg een vaste plek om
niet meer over na te denken en van
nog niet blijft het besef dat het wel
ergens is. De gast vraagt of het past
gaat zitten op een stoel alsof zo'n ding
dat stoel heet net is uitgevonden.’

Het zal niet verbazen dat dit gedicht uit Het moet nog ergens liggen, Joke van
Leeuwens recentste poëebundel uit 2016, de binnenkomer is van een artikel over
haar informatieve boeken - deze term bij gebrek aan beter, want hij dekt

1

Joke van Leeuwen sprak bij het in ontvangst nemen van de Theo Thijssenprijs 2000 haar
dankbetoon uit voor, onder vele anderen, haar vader, ‘die ons verhalen vertelde waarvan we
zelf de ingrediënten mochten opnoemen. En die het bestaan bleef bevragen zonder stellig te
worden in zijn pogingen tot antwoord.’
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geenszins de lading. Wie een beetje vertrouwd is met het werk van Van Leeuwen,
vindt in deze verzen een aantal sleutelwoorden terug die haar oeuvre van kinder- en
volwassenenliteratuur, proza, poëzie, informatieve boeken en podiumkunsten
kenmerken. Onbevangen en ongehinderd door een te veel aan weten, in een ‘te
bekende kamer’ alles met nieuwe ogen bekijken wat vastgelegd en ‘ingedrongen’
is, dat is hoe Van Leeuwen in fictie en non-fictie tot haar verrassende observaties
komt. Als iemand die pas komt kijken, een pasgeborene en ‘op z'n kop’. Een beetje
zoals Kukel dus, uit het gelijknamige kinderboek, die niet zo knap is als zijn zeven
zingende zussen, maar wél goed op zijn handen kan staan. Of zoals Catho uit de
roman Feest van het begin, die geen eigen geschiedenis heeft en een gevoel van
vrijheid ervaart omdat ze ‘omgekeerd’ kan kijken. Wie het voor de hand liggende
perspectief verlaat, ziet dat de dingen relatief zijn, dat alles ook anders kan.
‘Wie “nog niet begrijpt” kan misschien de juiste vragen stellen’, zegt Van Leeuwen
in Voor en na de vanzelfsprekendheid, haar Albert Verweylezing (2013, p. 91) en
daarmee haalt ze Peter Sloterdijk in zijn Kritiek van de cynische rede aan, waarin hij
schreef dat een filosoof ‘kinderlijke vragen’ moet stellen. Door het schijnbaar
vanzelfsprekende te bevragen komt wat vastgeroest was in geijkte denkpatronen in
beweging. Dat is wat de personages uit Van Leeuwens literaire werk doen. Zij zijn
op een of andere manier altijd onderweg. Ze stappen uit hun vertrouwde context,
waardoor hun perspectief anders is dan dat van wie op bekend terrein is. Dat
perspectief, waaruit vragen ontstaan uit weetgierigheid zowel als uit verwondering
over het onbekende, is cruciaal, ook in Van Leeuwens non-fictie.
Een ander genrekenmerk is de manier waarop Van Leeuwen haar boeken maakt,
in een onlosmakelijke samenhang tussen vorm, tekst en beeld, en met literaire
middelen. In de combinatie van feiten en fictie doen haar informatieve verhalen dan
ook meer dan informeren. Informatieve boeken voor jonge lezers zijn er doorgaans
op gericht de complexiteit van het onderwerp dat ze aansnijden te reduceren. Ze
houden het overzichtelijk en behapbaar om de lezer de kans te geven het thema
meester te worden. Van Leeuwen bedwingt niet, maakt niet kleiner, geeft geen
overzicht. Ze legt integendeel de veelheid en de eindeloze mogelijkheden bloot. Haar
boeken bevragen de werkelijkheid, ze verwarren, zijn herkenbaar en bevreemdend
tegelijk. Van Leeuwen maakt onlogische, associatieve gedachtesprongen en laat de
lezer zien hoe uit een
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verbrokkelde ervaring van de werkelijkheid een nieuwe, onvermoede samenhang
ontstaat. Ze nodigt in taal, beeld, klank en ritme, met zin en onzin uit om mee te
denken en mee te bouwen aan iets nieuws. Laten we Van Leeuwens informatieve
verhalen maar niet categoriseren in een apart genre - ‘Wanneer houden de mensen
nu eens op me in een hokje te plaatsen? Ik kom niet uit een hokje’ (Van
Lierop-Debrauwer, 2003, p. 32). Ze vormen immers een onlosmakelijk deel van een
consistent literair oeuvre.

Alsof het net is uitgevonden
We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt (1988) is een informatief boekje
over theater. Van Leeuwen schreef het in opdracht van Eva Bal voor Speeltheater
Gent. Ze gaat aldus van start: ‘Er liep eens iemand op de wereld. Ze had een heleboel
namen, te veel om te onthouden, daarom noem ik haar Pieke’ (p. 6). Pieke is een
echt Van Leeuwen-personage, je hoort aan haar naam dat ze wellicht goed kan denken.
En jawel, Pieke had eens een idee, maar vond er geen woorden voor. Dus gaat ze op
zoek en vindt Eeltje, Ton en Son, die haar idee kunnen uitbeelden. Mooi, maar ze
mist nog een en ander, dus engageert ze iemand die goed kan zoeken. Vervolgens
vervoegen een decorontwerper, een kleermaker, een lichtman... en iemand die alles
regelt wat er te regelen valt het gezelschap. Zo zien we hoe een theatergezelschap
en een voorstelling vorm krijgen. Dat gebeurt in de vorm van een verhaaltje en niet
zonder reden. Op het symposium Literatuur zonder leeftijd. Jeugdliteratuur,
literatuur; een kwestie van meer of minder? (1992) hield Van Leeuwen een voordracht
in de vorm van een Abecedarium, waarin ze bij het lemma ‘uitleggen’ het volgende
zegt:

U is Uitleggen
Volwassenen vragen vaak of de kinderen boeken wel snappen. Alles moet
uitlegbaar zijn. Op school vragen ze of je het snapt. En je snapt het: 1
hectare is 100 are. Goed zo. Je loopt de school uit en hebt geen idee hoe
groot het speelplein is.
Ik zag eens een tv-programma waarin Danny Kaye over de opera vertelde.
Hij stond op een immens groot podium. Hij bleef niet staan om zo de
precieze maten van het podium door te geven, maar hij maakte een
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wandeling van de ene kant naar de andere en floot er een wijsje bij. (Van
Leeuwen 1993, p. 35)
Van Leeuwen gaat te werk zoals Danny Kaye. Ze beschrijft haar onderwerp niet, ze
legt niet uit wat theater is, ze exploreert het met feiten en fantasie. In een verhaaltje
met tekst en tekeningen, die elkaar verder helpen in het verhaal, over kinderen die
‘over dingen [speelden] die je moeilijk even tussen twee slokken door kunt uitleggen
en die je daarom beter kunt spelen’ (p. 38). Juist, de schrijfster en de theatermakers
in de dop hanteren dezelfde principes. In plaats van het over de geschiedenis van
theaters te hebben en voorbeelden aan te dragen van beroemde gezelschappen, doet
Van Leeuwen een fictief en universeel gezelschap ontstaan en laat aan de hand van
hun zoektocht de kwintessens van de podiumkunst zien. Het is een verhaal waarin
het theater organisch groeit, met tekeningen die laten zien wat woorden moeilijk
kunnen beschrijven, tekeningen vol expressie ook, zoals dat bij het onderwerp past.
Ze bouwt het verhaal van onderuit op. Pieke en haar team wéten niet wat theater is,
ze vinden het zelf uit.
‘Ik bedenk en ik maak,’ zei Pieke, ‘willen jullie voor mij spelen wat ik
jullie vertel?’
‘Ja hoor,’ zei Eeltje, ‘probeer het maar te vertellen, dan zullen wij het voor
je spelen. En dan kun jij opletten of wij het goed doen.’ (p. 7)
De woorden ‘acteur’ en ‘regisseur’ vallen niet, de personages, samen met de lezers
ontdekken gaandeweg hoe theater maken in zijn werk gaat. Deze werkwijze is
illustratief voor wat Van Leeuwen in een interview in het tijdschrift Raster zegt:
Als je vanuit kinderen schrijft dan ben je niet de volwassene die hoger
staat en die het beter weet, maar ben je iemand die zichzelf vragen stelt
op een manier zoals kinderen zich ook vragen stellen. Ze zien dingen en
ze stellen zich hele fundamentele maar eenvoudig gestelde vragen. Die
houding ten opzichte van kinderen is voor mij anders dan de houding van
de volwassene die eigenlijk de antwoorden al weet. Dan is de reis natuurlijk
ook
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niet spannend, want dan weet je al waar je heen gaat. (Janssen, 1991, p.
139)

Wanneer Pieke voor haar gezelschap iemand zoekt ‘die het verschil snapt tussen
dichtbij en veraf’ (p. 14) ontmoet ze Saar, die haar een tekening toont waarop het
woord ‘theater’ staat, opgebouwd uit mensen. Saar is heel geschikt voor het
theaterteam, ze weet niet alleen dat je met een decor dat bestaat uit een doos en een
blauwe lap het publiek de illusie kunt geven dat het verhaal zich afspeelt in een
wereldstad aan zee, ze begrijpt ook de kracht van het samenspel. Met eenvoudige
zinnen - ‘Ze zeiden: “Geef het zout eens door” en “Ik houd zo van haar” en “Wat is
dat hier”’ (p. 8) - en namaakdingen wordt een nieuwe werkelijkheid gemaakt,
waardoor ze zich ‘vanbinnen [voelden] alsof ze een beetje vlogen, alsof ze groter
werden dan ze waren’ (p. 36). Niet alleen gaat dit verhaal - zonder vermelding van
feiten of historische verwezenlijkingen, zonder vaktermen - over alle praktische
zaken die bij het maken van een voorstelling komen kijken, het bekijkt theater ook
op een filosofische manier. In de ontwikkeling van het verhaal, ontwikkelen zich
ook de ideeën over wat theater tot theater maakt. De tekening van het woord ‘theater’
is daarbij een opstapje.
Van Leeuwen doet het zoals kinderen dat zelf ook doen, met de middelen die ze
hebben, in een creatief spel. Zoals Lichtjebert, de lichtman, die door met een zaklamp
zijn gezicht op verschillende manieren te beschijnen, toont wat belichting aan
expressie kan bijdragen. De reeks tekeningetjes van Lichtjebert zijn een directe
uitnodiging om het zelf ook eens te proberen. De informatie heeft ook vaak met
beleving te maken: over hoe het voelt als een acteur zich verspreekt, hoe een toi-toi
lelijk mis kan lopen, over nerveuze acteurs die de hele tijd naar de wc moeten en een
publiek van driehonderdzesenveertig kinderen die allemaal tegelijk naar binnen
willen... Het is herkenbaar en grappig, en het spreekt de verbeelding aan, zoals ook
theater dat doet.
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Woord en beeld vormen een betekenisvol, verhelderend samenspel. De tekst vraagt
al eens om interpretatie en enige reflectie. Een voorbeeld hiervan is de summiere
beschrijving van Saars tekening: ‘Van dichtbij zijn het mensjes en van veraf is het
een woord’ (p. 12). De afbeelding van het woord ‘theater’ laat dan weer zien wat dat
allemaal praktisch kan inhouden. De vertwijfeling van een acteur die zich verspreekt
- ‘zo aai ik me drom’ (p. 30) - is te zien in de tekening van een in een knoop gedraaide
harlekijn. Soms blijf je hangen aan een zin die zijn betekenis niet direct prijsgeeft,
dan weer wordt je blik gevangen door een raadselachtige tekening. Tekst en beelden
helpen elkaar verder om theater van de buiten- en de binnenkant te leren kennen.
Achteraan in het boekje is er - als een ‘klassieke’ non-fictie-component - een
woordenlijst opgenomen waarin termen uit de theaterwereld worden verklaard. Het
overgrote deel ervan komt niet in de tekst voor. Logisch ook, het theater wordt pas
in de loop van het verhaal uitgevonden. Maar in de uitleg die bij het lemma ‘regisseur’
hoort, herken je wat Pieke doet, je herinnert je bij het woord ‘ijsberen’ hoe Ton ‘van
de ene muur naar de andere [liep] en weer terug’ (p. 32). Je snapt niet alleen met je
verstand wat de woorden betekenen, je hebt gezien en gevoeld wat ze inhouden, je
hebt het als het ware meegemaakt. De schrijfster behoudt ook hier haar speelse, wat
uitdagende blik en ze fabuleert soms ook vrolijk verder op de uitleg. Het verhalende
en het informatieve gedeelte hebben dezelfde creatieve maker.

Voor kinderen en andere mensen2
Ook haar tweede informatieve boek schreef Van Leeuwen in opdracht: Duizend
dingen achter deuren, het Kinderboekenweekgeschenk 1988, gaat over een apart
museum. Je kunt er naar binnen langs de voordeur om je te laten begeleiden, of je
kunt het ‘achterdeurmuseum’ ingaan en kans lopen te verdwalen. Het boek over dat
museum kun je dus ook op twee manieren lezen. Als je

2

Van Leeuwen, 2005, p. 17.
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vooraan begint loop je onder leiding van een gids langs bestaande of bedachte
museumstukken. Zo is er een zaal met stukken die ‘niet zijn wat ze zijn’, met
bijvoorbeeld Het gezicht van Mae West van Salvator Dali, een zaal voor ‘verre
dingen’, zoals een verdwenen eiland in de Egeïsche zee, of de mensen zonder hoofd
die Walter Raleigh in de zestiende eeuw beweerde ontdekt te hebben in Zuid-Amerika.
Die dingen zijn echter niet in het museum, want dan zouden ze niet ver zijn. ‘De zaal
van het heeft niet mogen zijn’ is een lege bladzijde waarop ‘het Allermooiste van de
Hele Wereld’ had moeten staan, in de ‘zaal van hetzelfde anders’, kijkt een kunstenaar
naar zijn kubistische zelfportret.
Het ‘achterdeurmuseum’ waarschuwt al op de cover: ‘betreden op eigen risico.’
Je bent op jezelf aangewezen als je ‘over de drempel van oude boeken’ (p. 78) stapt.
Je komt in een interactief verhaal terecht, waarin je zelf kunt kiezen hoe je verder
gaat, langs verhalen waarvan je niet weet of ze wel goed aflopen. Als een Alice in
Wonderland moet je door een konijnenhol, je voelt, zoals Gulliver, hoe het is om
door een reuzenhand opgetild te worden, je hoort Nils Holgersson schreeuwen om
hulp... Voor- en achterdeurmuseum lopen een beetje chaotisch door elkaar, verdwalen
zit er dik in. Hoe je het boek ook hanteert, het nodigt je uit om te ontdekken dat niets
is wat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Het bevraagt aan de hand van literatuur
en kunst de werkelijkheid. De vormgeving van dit kleine boekje, dat ondersteboven,
achterstevoren en door elkaar gelezen kan worden, maakt de lezer op zich al duidelijk
dat er andere zienswijzen mogelijk zijn en dat die andere zaken aan het licht brengen.
Met de uitnodiging om nieuwe perspectieven te verkennen, een van de
hoofdkenmerken van Van Leeuwens oeuvre, kan Duizend dingen achter deuren heel
wat deuren in je hoofd openen.
Het mag duidelijk zijn dat Van Leeuwen niet objectief informerend te werk gaat,
maar vanuit een persoonlijke visie, die bovendien direct uitnodigt om zelf ook je
eigen invalshoek te kiezen. Vanuit verschillende perspectieven ontstaan verschillende
betekenissen. Er is niet zoiets als het feit op zich. En bovendien, wat is feit en wat
niet? Is het ‘Persoonlijk Museum’, waarin een meisje haar eigen spullen netjes op
volgorde heeft gelegd zodat geen verdere uitleg nodig is, niet geïnstalleerd zoals dat
ook in een cultuurhistorisch museum gebeurt? Is een bestaand kunstwerk echter dan
een dat voor dit boekje bedacht is?
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In een museumverhaal van recentere datum, Houtje en Blauwtje (2014), over het
Stedelijk Museum van Amsterdam, krijg je wél een gids, een heel bijzondere zelfs:
Houtje, door Karel Appel gemaakt van afvalhout en ontsnapt uit zijn kunstwerk,
Onschuldige kinderen (1949). Hij wandelt door het museum om eens niet bekeken
te worden, maar zelf ook te kunnen kijken. Onderweg komt hij Huiselijke zorgen
van Rik Wouters tegen; de bronzen vrouw vertelt hem dat ze er niet alleen is om
naar te kijken, maar ook om na te denken ‘[o]ver hoe het allemaal moet in het leven’.
Hij ziet Gerrit Rietvelds Rood-Blauwe stoel en Kruiwagen die, omdat ze zo ‘bijzonder’
zijn, niet meer dienen waarvoor ze gemaakt zijn. Hij ziet Blauwtje in het schilderij
Mens en dieren (1949), ook van Karel Appel. Blauwtje is een vogel die nog nooit
gevlogen heeft. Samen slaan ze de vleugels uit en gaan kijken hoe de wereld er uitziet.
In een eenvoudig, maar gelaagd verhaaltje voor prille lezers sloopt Van Leeuwen
ook hier de muren van het museum en de vakjes in je hoofd. Houtje en Blauwtje
doen wat ze nog nooit eerder deden en ze zien de wereld met volstrekt nieuwe ogen.
De reikwijdte van dit kleine verhaaltje is verrassend. Aan de hand van het woord
‘bijzonder’ worden er impliciet vragen opgeworpen over de functie van een museum,
de betekenis van kunst, de ontmoeting van kunst en publiek, kunst en dagelijks leven.
Het is een volwassen, filosofische benadering in eenvoudige woorden, een duidelijke,
visuele typografie en een speelse vormelijke uitwerking. Een museum, zo staat aan
het begin van het boekje, ‘staat vol mooie, vreemde, verrassende, scheve, rechte,
breekbare, stevige, kleine, enorme, lichte, donkere, nieuwe en niet meer zo nieuwe
dingen.’ Het is een elementaire blik die dit ziet en zich verwondert. ‘De blik van
onderaf,’ zoals Van Leeuwen in haar Verwey-lezing zegt, de blik van ‘beginnende
mensen’ (2013, p. 83). Kinderen stellen ter discussie wat voor een volwassene
vanzelfsprekend is, en door daarin mee te gaan, uit het verwachtingspatroon te
stappen, gooit Van Leeuwen de belevingswereld om. ‘Bijzonder’ is voor Houtje een
nog in te vullen begrip en zijn interpretatie beperkt zich niet tot wat in kunsthistorisch
opzicht bijzonder is. Hij breekt de wereld van het museum open. Van Leeuwen is
daarbij niet de gids en ze legt niets uit, ze vertrouwt het museum toe aan de ongerepte
blik van personage en lezer.
Kijken naar kunst vraagt niet alleen betrokkenheid, maar ook een kritisch vragende
blik. De analytische kennis die een volwassene tot een bepaalde lectuur van Houtje
en Blauwtje leidt, hebben jonge kinderen nog niet. Dat belet
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hoegenaamd niet dat ze vanuit een emotionele, elementaire kunstbeleving wezenlijke
vragen kunnen stellen. Houtje en Blauwtje lijkt op een aardigheidje voor de kleintjes,
een grappig, beeldrijk verhaaltje op kindermaat. Het is in slechts 28 pagina's en klein
formaat echter opvallend meerduidig. Het nodigt zowel het kind als de volwassene
uit om, elk op het eigen begripsniveau, mee te kijken, te fantaseren en te denken.
Eenvoud betekent hier niet dat de werkelijkheid verengd wordt, met de speelse insteek
heeft de schrijfster zich niet beperkt tot wat, in de veronderstelling van een
volwassene, voor een kind vatbaar is. Integendeel, de vragende blik is precies wat
noodzakelijk is opdat het museum een ‘kijk- en denkmachine’ kan zijn, de functie
die ze volgens Philippe van Cauteren, directeur van het Gentse SMAK, moet
vervullen.3
Kiezen voor een verhaal om kinderen iets te leren, met personages en een concrete
handeling, is lang niet ongewoon. Een verhaal blijft nu eenmaal beter bij dan een
opeenvolging van feiten. Een personage nodigt uit om je in te leven in wat verteld
wordt, schept minder afstand tot de lezer dan een docent. Veel minder gebruikelijk
is Van Leeuwens benaderingswijze. Ze schrijft vanuit een persoonlijke visie en doet
expliciet niet aan feiten en weetjes. Ze bekijkt het theater, het museum en de beeldende
kunst in hun ruimere context en kaart met enige filosofische afstand de verschillende
dimensies van haar onderwerp aan. Ze zorgt voor openheid, geeft de lezer de ruimte
om vanuit wat die persoonlijk aan bagage heeft, het verhaal verder te denken. Haar
vermogen om in de eenvoudigst mogelijke vorm een uitgesproken volwassen
benadering te geven is buitengewoon. Het geeft haar een potentieel publiek dat
onbegrensd is in leeftijd of kennis.

Van wat er in taal ontstaat
‘Ik schrijf niet vanuit theorieën, maar eerder vanuit een mengeling van
wat er in taal ontstaat en wat er aan ervaringen, vergelijkingen, omkeringen
en observaties opkomt.’ (De Coux, 2016, p. 4)

3

Philippe van Cauteren, directeur van het Gentse SMAK: ‘Het museum zou een plek van de
twijfel kunnen zijn. Dat betekent dat in het museum andere denkmechanismen toegelaten
worden, andere ontmoetingen mogelijk zijn met een kunstenaar, met een publiek, met
kunstwerken. Het museum moet proberen dingen bloot te leggen, ideologieën te ontrafelen,
kunstgeschiedenissen te schrijven en herschrijven, een kijk- en denkmachine te zijn.’
(Leeswolf, 2013, 8, p. 561)
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In Waarom een buitenboordmotor eenzaam is (2004) exploreert Van Leeuwen de
grondstof van haar werk - taal: ‘Wie proza en poëzie schrijft is immers voortdurend
bezig niet vanzelfsprekend met zijn taal om te gaan. Die zal proberen zijn taal zin
voor zin als nieuw te bekijken.’ (Van Leeuwen, 2013, p. 78) Dat is wat ze ook in dit
informatieve boek doet, informerend en beschouwend, maar ook scheppend. Een
van de eerste hoofdstukken, ‘Waarom we geen zeventigduizend letters hebben’, is
haast programmatisch te noemen voor de manier waarop ze haar verhaal doet: de
zesentwintig - of zijn het er zevenentwintig? - letters van het alfabet resulteren, na
een aantal omzwervingen langs onder meer symbooltaal en contextuele betekenis,
in een beeldgedicht.

De inhoud van Waarom een buitenboordmotor eenzaam is wordt gepresenteerd aan
de hand van waarom-vragen. Kennis vergaren doe je immers door vragen te stellen.
‘Waarom’ en ‘hoe’ zijn de beginwoorden van bijna alle hoofdstukken, maar hoewel
de titels suggereren dat er een verklaring zal volgen, zet Van Leeuwen geen betoog
op dat doelgericht naar een antwoord leidt. Elk onderwerp wordt van meerdere kanten
bekeken, uitgebreid, afgeleid naar iets anders, geproblematiseerd, aan de fantasie
overgeleverd... Vrijelijk associërend, terwijl ze in een ietwat anarchistisch denkwijze
de talige en grafische mogelijkheden exploreert die de taalvragen bieden. Het is een
vaak bochtige weg die wordt afgelegd in een zoektocht naar antwoorden, bijvoorbeeld
in het hoofdstuk ‘Waarom een krabbeltje veel waard kan zijn’. Ze begint met uitleg
over het systeem van de jaartelling en dat de systemen niet overal hetzelfde zijn,
over monniken en handgeschreven boeken, het Oud-Nederlandse zinnetje ‘Hebban
olla vogala nestas...’ (het ‘krabbeltje’ uit de titel) dat misschien door een vrouw
geschreven is die verlangde naar een gezinnetje, over taalverandering en de
gelijkenissen tussen Nederlands, Frans en Duits, en eindigt met de verleden tijd van
sterke en zwakke werkwoorden. Ze raakt elk van die thema's slechts even aan, het
lijken stapstenen in een associatieve redenering die uitmondt in een vrolijk dichten
op wat ze als ongerijmd ervaart:
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Lopen wordt liep,
Maar hopen wordt niet hiep.
Laten wordt liet,
Maar praten wordt niet priet.

Een taalkundig antwoord blijft vaak uit, belangrijker is dat je soms gewoon hoort of
voelt waarom het zo is:
Een rits heet een rits, want als je ritst hoor je rrritsss.
Een rits kan geen knork zijn, dan ritst hij stroef.

Met star doordenken, kom je er niet:
Een koekoek heet koekoek omdat hij Koekoek! roept.
Een Roodborstje roept nooit: Roodborstje!

En dus zet ze de taalkundige logica en onlogica om in creativiteit. Klank, beeld en
ritme spelen in op het taalgevoel en prikkelen tot meedenken en meedoen. De
verklaring van rijmschema's, bijvoorbeeld, gebeurt aan de hand van een versje en
een tekening. Zo zie je in de tekening hoe massief een slagrijm wel klinkt, terwijl
tekst en tekeningen van het verspringend rijm een swingend geheel vormen
Het boek sluit af met een ‘Klein woordencircus’, waarin Van Leeuwen zich in het
woordspel uitleeft.
In een boek dat op het eerste gezicht antwoorden lijkt te gaan verschaffen, laat
Van Leeuwen opnieuw de kracht van een persoonlijk verhaal prevaleren op een
feitelijke, doelgerichte uitleg. Dat verhaal doet trouwens opnieuw veel meer dan
kennis overdragen. De werkwijze van de literaire schrijfster laat je ervaren wat taal
teweegbrengt en hoe literatuur ontstaat. In de spanning en de

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 32

200
synergie tussen taalkunde en taalcreatie, tussen denken over en scheppen in taal,
maakt het literaire structureel deel uit van het boek.

Ruimte in je hoofd
‘Ik ontdoe dingen van het vanzelfsprekende, door er op een andere manier
naar te kijken. In die zin ben ik een sloper. Maar daarna construeer ik weer
nieuwe dingen.’ (Vanlommel, 2008)
Een halve hond heel denken. Een boek over kijken (2008) gaat over beelden en hoe
ze onze wereld structureren. De aanname dat we zien wat we zien, dat we zelfs
geloven in een oogopslag te weten wat we zien wordt onderuitgehaald. De halve
hond waarvan in de titel sprake is, blijkt als half beeld misleidend, want op de
volledige tekening zie je dat het geen hond, maar een hoed is. Kijken, zo laat Van
Leeuwen zien, wordt door een veelheid van factoren bepaald. Elk hoofdstuk gaat in
op een bepaald aspect van kijken: de invloed van anderen, hoe fysieke en cognitieve
factoren meespelen, hoe onze blik in het dagelijks leven gestuurd en gemanipuleerd
wordt, hoe licht het kijken bepaalt, welke technieken in de beeldende kunst gehanteerd
worden om onze blik te sturen, enzovoort. Maar het gaat natuurlijk ook over wat
minder duidelijk zichtbaar te maken is, zoals de relatie tussen beeld en betekenis, en
over hoe die kan verschuiven afhankelijk van plaats en tijd.
Al deze theorie bereidt, zoals eerder in Waarom een buitenboordmotor eenzaam
is, de weg voor creativiteit. Er zijn natuurlijk de typische Joke-vanLeeuwen-tekeningetjes, die je de verschillende facetten van wat besproken wordt,
laten zien. Of je kijkt mee door het oog van de illustrator als ze toelichting geeft bij
beelden van anderen. Beide boeken zijn sterk vanuit het eigen metier en de eigen
inspiratie gedocumenteerd. Je ziet hoe Van Leeuwen taal respectievelijk beeld
persoonlijk verwerkt en zo een bijzonder veelzijdige uitwerking geeft aan haar
onderwerp. Haar visie is gestuurd door haar persoonlijke creatieve omgang met taal
en beeldende kunst, de grote variatie in fictionele teksten en beelden zorgt dat het
thema open en van alle kanten benaderbaar blijft. Ze rondt het verhaal niet af, wel
integendeel. Op de laatste bladzijde staat een foto van een tekenklas van zo'n honderd
jaar geleden, waar kinderen een blad natekenen, niet van een echt blad, maar van
een tekening
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van een blad. En het einde stelt de vraag naar wat ze al niet meer zouden zien als ze
een echt blad konden natekenen, en hoe dat ruimte zou geven aan hun eigen
creativiteit.
Waarom een buitenboordmotor eenzaam is en Een halve hond heel denken zijn
boeken die laten zien dat er meer vragen dan antwoorden zijn. De opzet verplicht je
om zelf actief mee te denken, leemtes in te vullen, betekenis te geven. Het zijn boeken
die inspireren, die doen wat Arjen Mulders (2006) in zijn omschrijving van het essay
stelt:
Een essay is een uitnodiging aan de lezer om zelf na te denken, en dat
denken hoeft niet per se te gaan over hetgeen het essay te melden heeft.
Een essay is iets anders dan een betoog, dat bedoeld is om de lezer te
overtuigen van een of andere stelling of opvatting. Een essay wil niet
overtuigen, het wil ruimte creëren in het hoofd van de lezer. Ruimte.
(Mulders, 2006, p. 132)
Van Leeuwen verkent in woord en beeld, feit en fictie, onvermoede dimensies van
de werkelijkheid. Ruimte creëert Van Leeuwen in het hoofd van de lezer door te
‘slopen’ wat vanzelfsprekend, klaarblijkelijk en geweten is. Joukje Akveld (2010)
spreekt over ‘de-automatisering’ en ‘deconstructie’ van de taal en het kijken. Door
van onderaf, met een onbevangen blik te kijken, creëert Van Leeuwen iets nieuws,
iets onverwachts, dat ‘ontregelt, prikkelt en ondermijnt’ (Akveld, 2010, p. 87). Peter
van den Hoven heeft Waarom een buitenboordmotor eenzaam is en Een halve hond
heel denken in Jeugdliteratuur bestaat niet dan ook terecht beschreven als boeken
die ‘een grensovergang [markeren] naar wat je jeugdliteraire essays kunt noemen’,
‘als een “verbijzondering” van het steeds dichter naar elkaar toegroeien van wat
vroeger twee pertinent gescheiden gebieden waren: filosofie en jeugdcultuur’ (2011,
pp. 124-125).

Even de tijd vergeten
Nu is later vroeger. Een boek over de tijd (2018), Van Leeuwens recentste, toont
veel overeenkomsten met beide vorige boeken. De raadselachtige titel alleen al,
waarin je de zin in de onzin moet ontdekken, de taal, de beelden en de vormgeving
die uitnodigen om te participeren in het denkproces. Een Van
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Leeuwen-boek in een beproefde uitwerking. Vormbewust, surfend op associatieve
gedachten tracht de auteur filosoferend en informerend helderheid te scheppen en
tegelijk ook de onvatbaarheid van de tijd uit te drukken.

Het abstracte begrip ‘tijd’ wordt op de eerste bladzijde gevisualiseerd door een reeks
foto's van Van Leeuwen als baby, als kind, tiener en volwassen vrouw. Eronder een
appeltje dat er afbeelding na afbeelding ouder, rimpeliger en minder smakelijk gaat
uitzien. Mocht daardoor het idee ontstaan dat de tijd rechtlijnig verloopt, dan is een
blik op de natuur of de Azteekse zonnekalender voldoende om dat alweer te
betwijfelen. In de hoofdstukken die volgen, wordt het begrip tijd vervolgens
uiteengerafeld en de eerste, typische Van Leeuwen-strip berooft je alvast van elke
houvast:

Dat derde nu kwam later dan het eerste, dus dat eerste nu is alweer voorbij.
En de derde inmiddels ook. (p. 8)
Er worden in kort bestek erg veel wetenswaardigheden aangeboden en toch is er over
tijd ‘meer [...] te vertellen dan in dit boek past, maar er staat hopelijk genoeg in om
je nieuwsgierigheid te kietelen’ (p. 8). Nieuwsgierigheid, dat heb
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je nodig om uit wat je leest iets op te steken. Nieuwsgierigheid zorgt dat je voorbij
de cijfers, de schema's en de jaartallen kijkt, zelf verbanden legt en nadenkt over wat
ongezegd blijft. Zo vertelt Van Leeuwen bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Negenhonderd
jaar worden. Over leeftijden en gemiddelden’ hoe ze honderden jaren uit haar
persoonlijke geschiedenis meedraagt in haar naam, waardoor de doden van lang
geleden in de herinnering blijven. Hoe het boek Genesis verhaalt over mensen van
900 jaar oud en meer, maar dat het hier om leeftijd bij wijze van spreken gaat,
uitgedrukt in ‘vertelgetallen’. Hier doen de jaren ertoe en wat vroeger gebeurde, laat
sporen na in het nu. Maar de 5000 jaren van een van de oudste bomen in Californië
hadden blijkbaar niet veel te betekenen toen hij met ‘moderne machinekracht’ werd
omgelegd - ‘Dat omzagen duurde maar even’ (p. 78). Terugbladerend zie je dat het
gedicht bij het hoofdstuk, ‘Oude schatten’, dat over archeologische vondsten gaat,
woordelijk aansluiting vindt bij het verhaal van deze Californische boom. Er staat
heel wat tussen de regels in dit boek.
Ondanks de vele overeenkomsten in de uitwerking heeft Nu is later vroeger een
heel andere feel dan Een halve hond heel denken of Waarom een buitenboordmotor
eenzaam is. De vormgeving is uitgesproken strak, de speelse dynamiek die de
uitwerking van de vorige boeken kenmerkte, ontbreekt grotendeels. Voor de illustratie
viel de keuze hoofdzakelijk op rechte foto's en ook Van Leeuwens eigen tekeningen
bestaan hoofdzakelijk uit kleine gags in stripvorm: een horizontale strook met
gelijkvormige, afgelijnde plaatjes. Er zijn enkele gedichten ingelast, die allemaal in
een gele kader zijn gezet, net zoals de inzetjes met extra informatie, lijstjes of cijfers,
zo afgebakend allemaal. Wat een contrast met vooral Waarom een buitenboordmotor
eenzaam is, waarin de illustraties de aflijning permanent lijken te ontlopen.
Mijn eerste conclusie was dat het thema ‘tijd’ bij Van Leeuwen minder kon
losmaken dan taal en beeld en dat de vrijheid en de creativiteit daaronder lijden.
Maar misschien is dat te haastig gedacht en drukt dat strakke, in lijnen, cirkels,
vlakken en reeksen wel uit hoe de mens te werk gaat in zijn pogingen tijd te beheersen,
de tijd die nochtans vloeibaar en niet te grijpen is. De klok is het oog van de wakende
wereld, aldus de coverillustratie, en dat dwingende rode oog duikt overal in het boek
op. Misschien is het tekenend dat het laatste hoofdstuk, ‘De tijd nemen’, zo kort is.
Van Leeuwen schrijft daarin hoe het precies bijhouden van de tijd economische winst
oplevert, maar veel verlies
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als het om mensen gaat. En ook wie ideeën uitdenkt, is niet gebaat bij een opgelegd
tijdsbestek. De wetenschapper Simon van der Meer kreeg ‘de beste ideeën [...] als
hij op de bank lag te niksen’ (p. 116). De tijd nemen past echter niet in het
timemanagement dat ons dagelijkse leven beheerst.
In 1998 gaf Geert Mak een lezing over ‘non-fictie in de literatuur’, waarin hij zei:
‘laten we duidelijk zijn. Zoals fictie fictie is, zo is de non-fictie in de eerste plaats
non-fictie, ook de zogenaamde literaire non-fictie’ (1998). Zo duidelijk is dat bij Van
Leeuwen dus helemaal niet. Het zijn net de vrijheid en ‘de oneindige mogelijkheden
van de fictie’ (Mak, 1998) die haar toelaten het bestaan ongelimiteerd te bevragen.
Dat de verbeelding minder kansen krijgt in Nu is later vroeger mag dan als een
statement worden beschouwd. Zonder stellig te zijn, durf ik te zeggen dat haar
informatieve boeken helemaal worden gedragen door de creatieve maker die Van
Leeuwen is.
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