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binnenkant voorplat

[Nummer 1]
Tsjip
‘De reis wordt hoofdzaak. De hoofdzaken verdwijnen. Waar ben ik mee bezig. Het
begint te regenen. Eerst zacht, dan steviger.
“Zullen we teruggaan om onze regenjassen op te halen?” stel ik voor.
“Ben je gek. Dat is hier niet nodig.”
“Als je ziek bent verzorg ik je niet,” zeg ik, zinspelend op haar dreigementen als
ik zonder sjaal, zonder muts naar school vertrok.
Ik verwacht een schuldbewust lachje, maar dat verschijnt niet. Ze neemt me serieus.
Wordt kind. Een baldadige blik. Spot zonder gouden tand.
“Wij speelden altijd in de regen. We gingen op blote voeten in de plassen dansen.
Onze douche. Hier word je niet ziek. We zijn niet in Nederland waar je meteen
longontsteking krijgt.”
Om haar opmerking kracht bij te zetten gaat ze huppelen. Haar armen vlinderen.
Ze worden drijfnat. Hun kleding plakt aan hun lichaam. Wordt huid. Zon loopt mee
als een moeder naast haar kleuter. Vertederd door het kind en met een lichte pijn
omdat haar eigen naïeve blijdschap ergens is zoekgeraakt. Zon ziet de Indonesiërs
onder afdakje. Kinderen en volwassenen schuilen, tegen elkaar aan, in wahrungs.
Onder dikke bomen. Zon ziet hun glimlachen in het donker. Uitlachen doen ze niet.
Daarvoor is er te veel respect. Naakt door de natte kleding. Haar tepels zichtbaar
door de stevige bh en haar blouse heen. Haar heupen, haar billen, niet sensueel, maar
zuiver als een schoongewassen kind. Zo moet hij haar gezien hebben en verliefd zijn
geworden, zodat hij het land van zijn hart grif inruilde voor haar stralende schoonheid.
Mooi door haar pure vreugde. De jeugd in haar lichaam. Wat heeft de kou met haar
gedaan? Alsof haar lichaam niet meer de lust had te leven. Bang voor de wind, altijd
guur, probeerde ze de kou buiten te houden, maar een eeuwige verkoudheid legde
een waas over haar bestaan. Als een prop zilverpapier had ze geleefd. Dof, hard.
Maar de tropische zon heeft haar weer gladgestreken zodat het zilver glanst. Het
zonlicht, het groen, wordt in haar weerspiegeld, en ze zweeft, fladdert, waait in de
zwoele wind, kwetsbaar om te zien, maar door haar meegaandheid onschendbaar.’
Uit: Marion Bloem, Geen gewoon Indisch meisje.
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Redactioneel
‘Het land van herkomst, schrijven tussen twee culturen’ was - wie weet het intussen
niet? - het thema van de 66e Boekenweek, afgelopen maart. Zo veel als mogelijk
geobjectiveerd en fraai geformuleerd, dat moeten we de CPNB nageven. De
aanvankelijke storm die oplaaide toen in 2000 bekend werd dat Salman Rushdie het
Boekenweekgeschenk zou schrijven, bleek bij de persconferentie begin februari in
theater De Kleine Komedie in Amsterdam geheel en al geluwd. Geen enkele vraag
van de aanwezige journalisten, althans, niet in het openbaar.
Half Nederland heeft intussen Woede, het geschenk in kwestie, thuis liggen en
een aantal heeft het zelfs gelezen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Een beer in
bontjas, het essay van Hafid Bouazza.
Bijna traditiegetrouw koos de redactie van Tsjip/Letteren voor het thema van de
Boekenweek voor het eerste nummer van de nieuwe, elfde, jaargang. Een breed scala
bijdragen over het toenemend multicultureel worden van de samenleving, in
Vlaanderen en Nederland. Zo is er een artikel van Ad van de Kieboom, redacteur bij
De Geus, de uitgeverij in Breda die al jarenlang heel bewust kiest om werk van
allochtone schrijvers uit te brengen. Zo is er een bijdrage van Joop Dirksen over het
gebruik van Kader Abdollahs laatste roman Spijkerschrift in de klas. Zo schreef
Yvonne Mekaoui over Algerije als land van herkomst en de literatuur die dat oplevert.
Zo schreef Betty van Dam, werkzaam binnen de NT2-staf van de Hogeschool Holland
(Haarlem) over wat een lerarenopleiding kan en moet doen met interculturaliteit en
(jeugd)literatuur. Zo schreven Serena Holland en Joost Minnaard, beiden werkzaam
op de Fontys-opleiding in Tilburg, over fictie en interculturaliteit. Zo herschreef
André Mottart een artikel over wereldliteratuur als intercultureel discours. En zo
maakte Frank Tarenskeen interviews met zowel Marion Bloem en zijn tante Titia.
Een woord van dank is de redactie Frank schuldig. Als vormgever zei hij geen
‘nee’ op de vraag het eerste nummer van Tsjip in deze jaargang ook inhoudelijk op
zich te nemen. Met een nieuwe redacteur, was de afspraak. Maar toen die wegbleef,
lag er veel meer op zijn bord.
Immers, waarschijnlijk geruisloos voor de lezer, veranderde de redactie van
samenstelling: Sascha van Kuppeveld en Sacha Oldenhoven vertrokken en Alfons
Andriessen en Sylvia Thijssen kwamen. Hannie Humme was helaas genoodzaakt
haar Tsjip-carrière in te wisselen voor een baan als docente Nederlands in het
voortgezet onderwijs. Piet-Hein van de Ven legde na jarenlange inzet het
hoofdredacteurschap neer en ik heb zijn vraag om hem op te volgen met ‘ja’
beantwoord.
Geen direct en volmondig ‘ja’, ik had mijn mitsen en maren. Niet dat mijn karakter
van dien aard is dat ik bij alles mijn mitsen en maren heb, maar men vroeg me
gedeeltelijk uit hoofde van en gedeeltelijk op grond van mijn ervaring. ‘Uit hoofde
van’ is Stichting Lezen, waar ik bijna tweeëneenhalf jaar geleden solliciteerde op de
functie van beleidsmedewerker en ben aangenomen. Stichting Lezen verstrekt
subsidies voor projecten op het gebied van leesbevordering en deed dat ook wel eens
aan SPL, de geestelijke vader en moeder - voor Vlaanderen en Nederland - van
Tsjip/Letteren. En met twee petten op werken kan ik wel, maar dat moet ook voor
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eenieder duidelijk zijn dat ik nu eens in de hoedanigheid van Stichting Lezen en dan
weer met de Tsjip-pet op denk en werk.
Met een veranderde samenstelling van de redactie zal het roer niet 180 graden
omgaan; gelukkig zijn er vaste ‘boeien’ als Joop Dirksen en André Mottart, die de
continuïteit van het kwartaalblad voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming
garanderen. Maar dat er iets veranderen zal, sluiten we niet uit, want alles valt en
staat in het leven met de man of vrouw op de betreffende plaats. Immers, Alfons is
Sascha niet, Sylvia is Sacha niet en ik ben Piet-Hein niet.
We hebben er zin in. Allemaal. Zowel het SPL-bestuur als de redactie van
Tsjip/Letteren bestaat uit vrijwilligers en in het kader van het door de Unesco
uitgeroepen Internationaal jaar van de vrijwilligers sluiten we aan bij een goede
traditie. ‘Een vrijwilligersorganisatie is kwetsbaar’ is een veelgehoorde - en vaak
terecht geformuleerde kreet. Maar als de neuzen in een richting wijzen en hetzelfde
doel wordt nagestreefd - docenten zo optimaal mogelijk informeren over de
ontwikkelingen op hun vakgebied - kunsteducatie, culturele en literaire vorming, of
om in termen van cultuur en school te spreken: drie van de vier ‘luiken’
(media-educatie is het ‘vierde luik’) - moet het lukken, denk ik.
Een eerste verandering is de rubriek ‘Na schooltijd’. Die is nu nog leeg, helaas.
Maar in plaats daarvan een oproep. Een oproep aan u, lezers en gebruikers. We willen
graag dat Tsjip/Letteren ook een platformpje wordt waar bezoekers van interessante
sites hun ervaringen uitwisselen en de meest bruikbare sites doorgeven aan hun
collega's. Al dan niet gemaakt in hetzelfde land van herkomst. Maar wel allemaal
met hetzelfde doel: elkaar optimaal informeren.
Anne-Mariken Raukema
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Literatuur als spiegel van de geschiedenis
Een gesprek met twee Koerdische leerlingen
Kärdo en Dashti zijn twee Koerdische leerlingen uit vwo 5 van het
Montessori College in Nijmegen. Ze komen beiden uit zoals ze dat noemen
het Iraakse deel van Koerdistan. Ze zijn ruim twee jaar in Nederland,
Dashti iets langer dan Kardo. En ze spreken behoorlijk goed Nederlands.
Ik maakte met hen een afspraak voor een gesprek naar aanleiding van een
literatuurles waarin De klucht van de koe van Bredero werd gelezen en
besproken. Ik was nieuwsgierig naar hun perceptie van een dergelijke
historische tekst. Hun docente Nederlands had met de klas rollen verdeeld
en de tekst hardop gelezen. Haar leerlingen vonden het een leuke les. Ze
had ook een korte, maar positieve reactie ontvangen van Kärdo en Dashti,
toen ze hen vroeg hoe zo'n toch wat schunnige tekst op beide heren
overkwam.
Piet-Hein van de Ven
Ik leg Kärdo en Dashti eerst uit dat een verslag van het gesprek mogelijk zal
verschijnen in het themanummer van Tsjip, gewijd aan het Boekenweekthema ‘het
land van herkomst’. Als ik vertel dat het Boekenweekgeschenk geschreven is door
Salman Rushdie, reageren beiden herkennend. Ik geef aan dat ik nieuwsgierig ben
naar hun mening over Nederlandse literatuur, voor zover ze die kennen uit
literatuurlessen, dat ik meer wil weten over hoe ze in hun eigen land
literatuuronderwijs kregen en meer in het algemeen naar hun mening over literatuur.

De klucht van de koe
Beiden wisten niets van Bredero. Ze wisten niet waar hij over schreef. Het viel hem
op het stuk zo simpel was geschreven, zegt Dashti. ‘De inhoud is heel simpel,’ bedoelt
hij. De manier van schrijven zelf is niet gemakkelijk. Ze hebben nogal wat moeite
met het taalgebruik. Sommige woorden zijn ontzettend moeilijk. Konden ze niet in
hun woordenboek vinden, zoals ‘verbrassen’. Dus al lezend in de klas had het verhaal
niet zoveel betekenis voor hen. Op de site van het Internetcollege ontdekte Dashti
trouwens dat ook Nederlandse leerlingen met ‘verbrassen’ en vergelijkbare woorden
problemen hadden. Maar met uitleg door de docent was het verhaal heel goed te
volgen. Dashti neemt zich zelfs voor het boek te kiezen voor een van zijn twaalf
verplichte boekverslagen. Hij heeft daarvoor onder meer ook Anna Enquist, Het
geheim, gelezen. Hij wil eveneens Kader Abdolah op zijn lijst zetten. Kärdo las als
laatste Het leven is vurrukkelluk van Remco Campert. De verliefdheid van een jongen
op zijn tante die in dit boek voorkomt noemt hij ‘niet erg realistisch. Die tante was
getrouwd, dat kan niet.’ Dashti: ‘Vanuit onze achtergrond is dat niet denkbaar dat je
op je tante verliefd bent. Ja, liefde kent geen grenzen, maar bij ons kan het absoluut
niet.’ Hij heeft gehoord dat Nederland een heel vrij land is, dus ‘het zou me niks
verbazen’ als het hier wel kon.
Ze merken het ook dat Nederland een vrij land is: coffee shops, het bestaan van
homoseksualiteit: ‘Daar hadden we nooit van gehoord.’ Ze geven een discussie weer
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die met een klasgenoot werd gevoerd over homoseksualiteit. Bestaat dat niet in het
Koerdische of wordt het niet verwoord? Het leidt tot de filosofische vraag of dingen
waarover niet wordt gecommuniceerd wel bestaan. We komen tot de constatering
dat literatuur een eigen werkelijkheid creëert door de scheppende kracht van het
woord.
Ik kan het niet laten toch enige relativering aan te brengen bij de door Kärdo en
Dashti verwoorde Nederlandse tolerantie. Veel taboedoorbreking is toch ook maar
van recente datum. En ook is voor velen in Nederland homoseksualiteit nog steeds
niet acceptabel.
Terug naar de klucht. ‘De passage met
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Giertje en Joosje met hoeren en zo, dat komt bijna nooit voor in onze literatuur, want
dat is strijdig met ons geloof,’ zegt Kärdo. De gauwdief, het stelen en het gebruik
maken van de domheid van anderen, dat komt hen bekender voor. Kärdo voegt
daaraan toe dat je prostitutie en diefstal wel behandeld vindt in de vorm van adviezen:
dat is wat niet mag. En dat is dan natuurlijk, zo vinden we alledrie, niet bepaald
specifiek voor Koerdische literatuur.

Shex Rezai Talabani
In de Koerdische literatuur komt een schrijver voor die de mensen op een zelfde
wijze als Bredero een spiegel voorhoudt, van ‘eigenlijk zijn jullie lezers geen haar
beter dan de personages in mijn tekst’. Dat is Shex Rezai Talabani. ‘Shex’ (spreek
uit: sjech) is een aanduiding van een belangrijke functie in de Islam, een hoge
geestelijke. En Shex Rezai Talabani schreef aan het einde van de negentiende eeuw
op een bespottende manier, hij gebruikte heel veel scheldwoorden. Dashti heeft het
boek thuis: ‘Wij bewonderen die dichter, hij reageerde altijd op andere dichters op
een spottende manier, met scheldwoorden, hele smerige scheldwoorden, dat was
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in die tijd heel opvallend, want zo'n geestelijke... Hij is nog steeds heel erg bekend.’
Op mijn vraag antwoordt Dashti dat dit niet bedoeld was als literaire kritiek, als
literaire parodie op anderen. ‘Het was gewoon zijn stijl. En hij was een heel
nationalistisch-Koerdische schrijver.’
Ze hebben veel over Shex gehoord, hij is nu heel beroemd. Ze veronderstellen dat
die roem Shex niet toekwam tijdens zijn leven, daarvoor schreef hij vermoedelijk
toentertijd te controversieel. Ze kennen hem van de literatuurlessen op school, en
van thuis, zegt Dashti.
Beiden zaten in Irak op een soort vwo, voorbereidend universitair onderwijs. Daar
kregen ze onder andere literatuuronderwijs. Kärdo: ‘We kregen Koerdische taal,
zoals nu Nederlands. Dat was literatuur en grammatica.’ Het literatuurboek gaf
informatie over literatuurhistorie, bevatte gedichten van bekende auteurs. Die
gedichten moesten ze van buiten leren en voordragen in de klas.
Dat literatuuronderwijs begint in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en
daar ga je naar toe, net als in Nederland, als je zo'n twaalf jaar bent. Er zijn geen
niveaus in het voortgezet onderwijs, zoals mavo, havo, vwo. Iedere leerling krijgt
dezelfde stof, maar er is differentiatie in tempo. En er is sprake van examinering op
verschillende niveaus. Toelating tot de universiteit wordt geregeld via het gemiddelde
examencijfer. Hoe hoger je gemiddelde, hoe meer kansen. Tandheelkunde en
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geneeskunde stellen bijvoorbeeld de hoogste eisen. Vanaf de vierde klas in het
voortgezet onderwijs gesplitst in een alfa- en een bètaafdeling. Het literatuuronderwijs
aan de alfa's noemen Dashti en Kärdo rijker dan dat voor de bèta's. De beide jongens
zaten overigens in de bètaafdeling.

Onderwijs in het Koerdisch
Thuis bij Kärdo werd niet veel gelezen. Kärdo heeft de literatuur leren kennen via
school. Zijn ouders hadden een druk bestaan, aan lezen kwamen ze niet toe. Zijn
vader was docent scheikunde aan de universiteit en had een andere belangstelling.
Dashti's vader daarentegen houdt heel veel van lezen, vooral Koerdische literatuur.
Dashti heeft dan ook veel over literatuur van zijn vader geleerd, onder andere ook
over Shex Rezai Talabani. Op mijn verzoek willen ze wel proberen een klein gedicht
van hem te vertalen als illustratie voor dit verslag. ‘Maar het is heel erg moeilijk,’
zegt Dashti, en Kärdo waarschuwt voor de vele scheldwoorden. Ze willen het samen
wel proberen. Ze zijn niet voor niets enthousiast over die schrijver.
Ik vraag hen of onderwijs in de Koerdische taal mocht in Irak. Ja, dat mocht wel.
En dat mag nog steeds. Irak is het enige land waar dat mag volgens hen. In Turkije
bijvoorbeeld in het verboden. Op een Arabisch-talige school in Irak wordt het
Koerdisch in het Koerdisch onderwezen. Maar op een Koerdische school is het precies
andersom. De onderwijstaal is daar Koerdisch, en je krijgt apart les in het Arabisch.
Kärdo zat op een Arabische school. Zijn vader vond dat beter als voorbereiding op
de universiteit, waar het onderwijs in het Arabisch plaatsvindt. Dashti zat op een
Koerdische school. Hij vindt het argument voor een Arabische school wel valide,
maar hij prefereert onderwijs in het Koerdisch. Hij kent voldoende Arabisch, vindt
hij. ‘Natuurlijk is het zo,’ zeggen beiden, ‘dat je als jongen van zes niet zelf kiest, je
vader besluit.’

Literatuur hier en literatuur daar
Er zijn natuurlijk verschillen tussen Koerdische en Nederlandse literatuur en tussen
Nederlands en Koerdisch
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Kärdo

literatuuronderwijs. We hebben al gezien dat prostitutie in de Koerdische
literatuur(les) een taboe vormt. Politiek en geloof komen ook niet aan de orde, die
staan niet ter discussie. Datzelfde geldt voor seks in het algemeen, ook al komt dat
wel aan de orde in de gedichten van Shex Rezai Talabani.
Gedichten over liefde gaan volgens Dashti alleen maar over platonische liefde,
geen lichamelijke liefde. ‘Er bestaan wel gedichten daarover, maar die zijn geschreven
door amateurdichters die helemaal geen naam hebben.’ Die komen niet aan de orde
in de klas. Shex werd niet behandeld in de lessen die zij zich herinneren.
Dashti: ‘Ik zat in de vierde, en tot dan niet. Maar ik denk wel in de vijfde en zesde.’
Dashti koos voor hem als onderwerp voor een werkstuk. Hij kreeg veel informatie
van zijn vader. Kärdo: ‘De meeste leerlingen kozen voor hem.’ Dashti antwoordt:
‘Ja, omdat hij iets bijzonders was. De leraar vond het ook leuk.’ En accepteerde het
ook als onderwerp. Maar volgens Kärdo zou een streng gelovige leraar er moeite
mee hebben. Maar daarom juist kozen veel leerlingen Shex Rezai Talabani. Een stille
vorm van protest, geven ze toe.
In het Koerdische literatuuronderwijs komen ook onderwerpen aan de orde die
Dashti en Kärdo nog niet hebben herkend in Nederland. Ze constateren dat in de
Nederlandse literatuur geloofszaken niet belangrijk zijn. Er zijn geen gedichten of
verhalen over de Islam. Veel Koerdische literatuur gaat juist wel over geloof. Liefde
voor de god, ‘sofi’, is een geliefd onderwerp. ‘Sofi’ houdt volgens Dashti in dat je
‘een lange baard hebt, de hele tijd gelovige dingen doet.’ Het is geen type persoon,
het woord drukt eerder handelingen uit, een levenwijze.
Iemand die ‘sofi’ is, doet, wordt bijvoorbeeld nooit verliefd op een meisje. Alleen
de liefde voor de god telt. Er is echter wel een uitzondering. Het verhaal van Shexi
Sanaan is heel bekend. Dashti en Kärdo vullen elkaar in het navertellen van dat
verhaal voortdurend aan:
‘Shexi Sanaan was een heel bekende man. Hij was de leider van zijn volk. Hij had
duizend dienaren enzovoorts. Op een dag zag hij een meisje. Ze had geen geloof, ze
was atheïstisch. Hij werd verliefd op haar. Maar hij was “sofi”, had zijn liefde voor
de god bekend en hij mocht dus absoluut niet verliefd worden, laat staan met het
meisje praten of met haar omgaan. Hij was dus eigenlijk dubbel fout. Hij werd niet
alleen verliefd, maar ook nog eens op een niet-gelovig meisje. Hij bedacht een plan
om toch heel dicht bij het meisje te zijn. Hij besloot haar schaapherder te worden.
En in die vermomming verklaarde hij haar zijn liefde. Ze begrepen elkaar, zij
beantwoordde zijn liefde. Hij keerde zich van de Islam af. Hij besloot om niets te
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doen, hij noemde zich niet langer moslim. Een paar maanden vóor zijn dood keerde
hij terug tot de Islam. Hij bekende schuld en stierf als moslim.’
Volgens Dashti zeiden de mensen dat hij geen schaapsherder werd, maar
varkenshoeder. En dat is natuurlijk nog veel erger, dat doet nog meer afbreuk aan
zijn reputatie.
Deze Shexi Sanaan was ook een bekende dichter. Hij schreef over zijn gevoelens,
gedichten en verhalen. Kärdo en Dashti zijn het niet eens over de periode waarin
deze persoon leefde en schreef. Dashti noemt de negentiende eeuw, Kärdo noemt
1465, ‘het is heel oud.’ Dashti kent een liedje daarover, waarvan de teneur is: voor
de liefde wijkt alles. Ik vraag me af of zo'n ‘sofi’ vergelijkbaar is met een monnik.
‘In elk geval voor wat betreft de gelofte van celibaat, dat zeker,’ zeggen beiden. Een
ander onderwerp dat de Koerdische literatuurles wel, en de Nederlandse niet kent:
de aandacht voor de Leider. In Irak bevatten de literatuurboeken gedichten over
Saddam Hussein en diens regime. Dat is verplichte lectuur. In Nederland vind je, tot
aanvankelijke verbazing van Dashti en Kärdo, geen gedichten over leden van het
koninklijk huis. Niet dat ze dat missen, maar het valt toch op. Sowieso is nationalisme
hier minder sterk aanwezig in de literatuur.

Het belang van literatuur
Dashti en Kärdo willen beiden arts worden. Hun beroepskeuze staat dus niet direct
in het teken van literatuur, vandaar mijn vraag of ze literatuur belangrijk vinden.
Kärdo vindt van wel, niet zozeer voor school als wel voor zichzelf. ‘Literatuur is
heel belangrijk, want door literatuur kun je weten wat je volk, wat de mensen in
vroegere tijden gedaan hebben. En als je dat weet kun je van hun fouten, van hun
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gedachten leren. En zo kun je een beter leven voor jezelf maken. Literatuur heeft
iets met geschiedenis te maken.’ Het verschil met het schoolvak geschiedenis noemt
Kärdo: ‘Literatuur heeft met gevoelens van de mensen te maken, je kunt er gevoelens
mee uitdrukken.’ Dashti: ‘Onze literatuur is eigenlijk een spiegel van de geschiedenis,
van onze omstandigheden. De meeste schrijvers en dichters schrijven over de
geschiedenis in een vorm van literatuur. Geschiedenis en literatuur hebben bij ons
heel veel met elkaar te maken.’ Literatuur is meer dan geschiedenis, of in elk geval
anders. De geschiedschrijvers zijn allemaal in dienst van het regime. De eigen
geschiedenis van de Koerden wordt niet door hen geschreven. ‘Maar schrijvers en
dichters gaan op een andere manier onze geschiedenis behandelen. Dat is slim van
hen.’ De literator is dus, in mijn woorden, een onafhankelijke macht. ‘Precies,’ zeggen
beiden. Weliswaar is er ook geen absolute vrijheid in wat je kunt publiceren in literaire
zin, maar literatoren zoeken de grenzen.
Waar Dashti in bovenstaande het belang van literatuur ziet in het nationale
bewustzijn, verwoordt Kärdo ook een persoonlijker belang. Literatuur is meer dan
geschiedenis, omdat literatuur meer uitdrukt dan feiten en gebeurtenissen. Literatuur
geeft aan wat er in het hart leeft. Kärdo zelf schreef een gedicht over zijn liefde, hij
uit zodoende zijn gevoelens. En dat is nu net wat geschiedenis niet kan, gevoelens
tot uitdrukking brengen.
Literatuur kan door inleven ook de gevoelens van de mensen van vroeger tot uiting
brengen. Kärdo: ‘De meeste gedichten gaan dan ook over de liefde. Vóór de Islam
ging onze poëzie over stammenstrijd. Je kunt dus zien wat de gevoelens van de
mensen in die tijd waren.’
Het literatuuronderwijs in Nederland, met leesverslagen, met de eigen mening
over gelezen werken, wat vinden ze daarvan? Kärdo noemt het een hele goede
methode. Je krijgt meer informatie over de literatuur van Nederland. Je leert verslagen
schrijven en je mening te uiten. Je leert met medeleerlingen communieren over de
boeken, dat is goed voor je communicatievermogen in het Nederlands. Je leert de
taal, maar ook de onderwerpen van het leven bespreken. Dashti noemt het ‘hartstikke
goed. Je komt heel veel nieuwe dingen tegen die je helemaal niet wist.’ Hij noemt
natuurlijk ook het leren van de taal ‘uiterst belangrijk.’ Maar ook de behandelde
thema's zijn van belang. Hij las nooit een krant, of een boek, tenzij het verplicht is.
Maar nu heeft hij geleerd om ook in zijn vrije tijd boeken te lezen, in de trein
bijvoorbeeld.
Het literatuuronderwijs leert hen dus zowel de Nederlandse taal als de Nederlandse
literatuur. Voor Koerdistan zouden ze dit toch niet direct een goede methode vinden.
Dashti: ‘Als je zestien, zeventien bent, interesseer je je voor andere onderwerpen
dan in de boeken behandeld. De boeken die je interesseerden, die mocht je niet lezen.
Die gingen bijvoorbeeld over een vrij Koerdistan. Kärdo noemt literatuuronderwijs
zinnig. ‘We weten nog niet precies wat het nut ervan is. Je leest boeken, verhalen,
de bedoeling van die verhalen is het geven van een les, van ervaring.’ Van die
ervaringen kun je leren voor je leven.
Kärdo leest veel over wat hij interessant vindt, psychologie, interessante figuren
uit de wereldpolitiek. Hij speelt gitaar en piano. ‘Muziek is het voedsel van de ziel,’
zo luidt een Koerdische zegswijze. Dashti presteert naar eigen zeggen niets in deze
zin, maar sport heel veel.
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Studiehuis
Het studiehuis noemen ze een geweldige methode. Je bent niet helemaal afhankelijk
van de leraar. En als je niet afhankelijk bent, moet je zelf kunnen leren. En zelf
kunnen leren is heel belangrijk voor je vervolgopleiding aan de universiteit. Daar
word je niet geholpen door de docenten, daar zul je zelf je informatie moeten zoeken.
Het is een goede methode. Je krijgt veel zelfvertrouwen dankzij het studiehuis. Je
hebt wel een docent die je dingen kan uitleggen, maar het meeste werk doe je zelf.
We besluiten het interview met een korte evaluatie. Beiden geven aan met veel
plezier te hebben meegewerkt, ‘omdat het interview veel herinneringen over
Koerdistan, over mijn land naar boven bracht,’ zegt Dashti. We bespreken nog kort
de geschiedenis van Koerdistan en de verschillende dynastieën die het
achtereenvolgens onderwierpen. Eigenlijk heeft er nog nooit een onafhankelijk
Koerdistan bestaan. Tegen deze achtergrond bezien begrijp ik nog beter de waarde
van literatuur als spiegel van de geschiedenis.

Shex Rezai aan het woord
Dashti en Kardo vertaalden een kort gedicht van Shex Rezai. Daarin scheldt deze
Shukri Fazli uit, een eveneens beroemde, Iraakse dichter.
Suleymaniyah is de geboorteplaats van Dashti en Kärdo.
Een homo die lult over Reza
Ongetwijfeld is hij verkeerd uit de kut van zijn moeder gekomen
Zijn, Reza's, gedichten zijn niet onwijs, niet onwaardig, niet onterecht,
Die zijn hele leven aan gedichten besteed heeft.
Shukri is de schijtert van Suleymaniyah,
Telkens als ik hem zie, lijkt hij op een klootzak.
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Kader Abdolahs Spijkerschrift in klas en leeskring
Onder de auteurs van allochtone herkomst neemt Kader Abdolah een
opvallende plaats in: hij is duidelijk de meest succesvolle. Op 24 januari
werd hij op de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg onderscheiden
met de E. du Perron-prijs. Zijn laatste roman, Spijkerschrift, stond lang
in de boekentoptien. Reden voor een bespreking van dat boek, en het
overige werk van Abdolah, die ooit omschreven werd als ‘de ideale
asielzoeker’.
Joop Dirksen
Kader Abdolah werd in 1954 geboren in Arak, in Perzië, of Iran. Zijn vader was een
doofstomme tapijtknoper uit de streek Farahan. Een verre voorvader, ene Mirza
Abolghasem Ghaemnaghem Farahani, die rond 1870 premier van het toenmalige
Perzië was, was een beroemd dichter, die door de handlangers van de toenmalige
sjah werd vermoord. Sindsdien is de familie ‘in de versukkeling’ geraakt. Maar de
literatuur, het vertellen van verhalen zit de Perzen sowieso meer in het bloed dan ons
Nederlanders, en Abdolah trad al vroeg in de voetsporen van zijn beroemde voorvader.
Hij schreef een aantal romans over de Hasanaks in Koerdistan, de mensen die door
Khomeiny waren vermoord.
Als student natuurkunde aan de Universiteit van Teheran raakte Kader Abdolah
betrokken bij het linkse verzet tegen de sjah. Toen die door ayatollah Khomeiny
verdreven werd, bleek de terreur gewoon door te gaan en werden de linkse studenten
nog steeds opgejaagd en vervolgd. Abdolah moest uiteindelijk vluchten en kwam in
1988 min of meer toevallig in Nederland terecht. Hij debuteerde hier in 1993 met de
verhalenbundel De adelaars, in 1995 gevolgd door De meisjes en de partizanen. In
1997 publiceerde hij zijn eerste roman De reis van de lege flessen. Zijn columns in
de Volkskrant bundelde hij in 1998 onder de naam waarmee hij ze in de krant steeds
ondertekent, Mirza. In 2000 verscheen zijn tweede roman, Spijkerschrift.
‘Kader Abdolah’ is overigens een pseudoniem, het is de naam van een omgekomen
studievriend. Ook ‘Mirza’ is een pseudoniem. Het woord betekent: chroniqueur, en
het was tevens de naam van zijn befaamde voorouder. Abdolahs echte naam is Hossein
Sadjadi Ghaemnagham Farahani.

Spijkerschrift
De roman Spijkerschrift bestaat uit drie delen; deel een en deel drie hebben
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Kader Abdolah (foto: Harry Pierik)

beide de titel ‘Spelonk’, deel twee heet ‘Nieuwe grond’. Deel een begint met een in
cursief gezet verhaal, afkomstig uit de Koran: een paar mannen die vanwege hun
geloof achtervolgd worden, zoeken hun toevlucht in de grot Kahaf. Van vermoeidheid
vallen ze in slaap. Als ze wakker worden, zien ze dat ze oud zijn geworden en hun
baard is grijs en lang. Een van hen neemt een munt en gaat heimelijk naar de stad.
Hij ziet dat alles veranderd is. Ze blijken driehonderd jaar te hebben geslapen. De
bedoeling van dit verhaal op deze plaats in het boek wordt verderop helder.
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We maken we kennis met de alwetende verteller die Ismaiel bij ons introduceert, de
zoon van de doofstomme Aga Akbar. De alwetende verteller zegt helaas niet in staat
te zijn de notities van Aga Akbar te ontcijferen. Hij vertelt het levensverhaal van
Aga tot op het moment dat Aga's zoon Ismaiel oud genoeg is geworden om het
vertellen van hem over te nemen, maar kondigt alvast zijn terugkeer aan op het einde
van het verhaal. Daar zal hij noodgedwongen de vertellersrol weer over moeten
nemen van Ismaiel.

Deze ietwat ingewikkelde verhaalconstructie moet associaties opwekken met de Max
Havelaar, een boek dat Abdolah tijdens zijn studie Nederlands aan de Universiteit
van Utrecht erg is gaan waarderen - en dat is in Spijkerschrift goed te merken!
Aga is door een edelman verwekt bij een dienstmeisje. Zij weet van de vader
gedaan te krijgen dat zijn zoon zijn naam mag dragen. Als Aga's moeder sterft, neemt
de dichter Kazem Gan de zoon onder zijn hoede en leert hem te ‘schrijven’ in een
zelf ontworpen spijkerschrift, om zo zijn doofstomzijn enigszins te kunnen
compenseren. Aga heeft zo tenminste een uitlaatklep voor zijn emoties.
De politieke situatie, waar Aga overigens amper benul van heeft, wordt voor de
lezer uiteengezet: de sjah, die in een heel hoog tempo zijn land wil verwestersen, wil
moderniseren en dwingt zijn onderdanen tot allerlei ‘breuken’ met de traditie, de
oude cultuur, wat heel wat verzet oproept. Hij laat door het hele land spoorwegen
aanleggen. Aga krijgt daarmee te maken als de aanleg van die spoorweg problemen
ondervindt bij de Saffraanberg, de heilige berg net buiten Aga's dorp. Alle mannen
uit het dorp worden ingezet om met de hand de spoorweg om te leiden om de Heilige
Put heen, op de Saffraanberg, waarin naar verluidt Mahdi, de laatste heilige, de
twaalfde opvolger van Mohammed, zichzelf heeft opgesloten. De werkers vallen bij
bosjes neer onder de zwaarte van het werk, maar uiteindelijk wordt de klus geklaard.
Kazem Gan regelt voor Aga een vrouw. Hij leert hem ook het tapijtreparatievak, een
specialisme dat Aga verzekert van werk en respect, want het staat in hoog aanzien.
Aga wordt zo een soort doofstomme kunstenaar op de vierkante centimeter. Het
eerste deel van Spijkerschrift eindigt met de geboorte van Ismaiel, de eerstgeborene
van Aga en zijn vrouw Tine, welke naam overigens moet bij de lezer associaties
moet oproepen met Multatuli.

‘Nieuwe grond’
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Deel twee, ‘Nieuwe grond’, begint met de beginpagina van Multatuli's Max Havelaar.
Ismaiel vergelijkt zijn eigen situatie met die van makelaar Droogstoppel, die ook
geacht werd andermans verhaal te vertellen. Hij neemt de pen ter hand; hij heeft de
aantekeningen van Aga toegestuurd gekregen en in zijn nieuwe vaderland, ver van
huis probeert hij in de taal van dat nieuwe vaderland de ervaringen van Aga om te
zetten in literatuur, duidelijk geïnspireerd door de schrijvers die hij in Nederland bij
zijn studie Nederlands heeft leren kennen. Naast Multatuli worden P.N. van Eijck
(‘De tuinman en de dood’), J.C. Bloem (‘In memoriam’) en Rutger Kopland geciteerd.
Ismaiel vertelt over de verhuizing van het gezin. Aga heeft besloten om zijn kinderen
de kans te geven in de grote stad fatsoenlijk onderwijs te volgen. Daar flaneren vader
Aga en zoon Ismaiel als twee volwassen mannen. Aga heeft er een vrouw leren
kennen en Ismaiel moet tussen hen in tolk spelen. De familie komt echter ingrijpen
in deze opbloeiende, overspelige romance en het gezin verhuist opnieuw, ver van
die fatale vrouw.
De sjah wordt verdreven door Khomeiny. Deze komt om de bevrijding van de
geestelijke onderdrukking symbolisch gestalte te geven, de door de sjah dichtgestorte
Heilige Put weer openmaken. Aga en Ismaiel staan vooraan toe te kijken, en Ismaiel
beseft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Ismaiel is inmiddels als student bij
het linkse verzet terechtgekomen, en realiseert zich al snel dat de ene onderdrukker
gewoon is opgevolgd door de andere. Khomeiny opent namelijk al even fanatiek als
de sjah destijds, de jacht op iedereen die maar enigszins afwijkt van zijn politieke
koers. Ismaiel had zo graag van de vrijheid die leek te komen bij het vertrek van de
sjah, willen profiteren door met zijn vader rond te gaan reizen door Perzië. Nu gaan
ze samen nog wel de berg Damawand beklimmen. Dat lijkt voor Aga een eigenlijk
veel te zware opgave,
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maar het is Ismaiel die door medebergbeklimmers naar beneden moet worden
geholpen, terwijl Aga, moeiteloos de top bereikt en weer terugkeert. Ismaiel betrekt
zonder veel overleg zijn familie bij zijn verzetswerk. Zijn zus wordt opgepakt, zijn
ouders moeten een ontsnapte terroriste onderdak verlenen en lopen daarbij groot
gevaar. Deel twee eindigt met de vlucht van Ismaiel, die door zijn vader de vluchtroute
gewezen krijgt.
In het derde deel wordt verteld hoe het de ouders en de zus van Ismaiel vergaat
na zijn vlucht. Goudklokje, zijn zus, weet uit de gevangenis te ontsnappen, maar
waarheen ze vlucht, wordt niet duidelijk. Van haar wordt niets meer vernomen. Aga,
die haar achterna gaat om haar te zoeken, komt om op de Saffraanberg.
De slotpagina's pakken het verhaal van het openingshoofdstuk weer op en maken
de bedoeling duidelijk: de mannen, gevlucht voor de onderdrukking, wachten in de
grot betere tijden af. Allah zal hen laten ontwaken als het zover is. Ooit zal er dat
van komen...

Thema's
Als je het werk van Abdolah overziet, vallen enkele thema's op.Verhalen vertellen
is een levensnoodzaak, zo lijkt het, en dan niet alleen voor de schrijver, die in een
paar jaar de Nederlandse taal op een dusdanig hoog niveau heeft weten aan te leren
dat aan de uitstekend leesbare romans en verhalen en columns amper nog te merken
is dat we hier te maken hebben met een allochtoon. Ook in De reis van de lege flessen
is de hoofdpersoon een verhalenverteller. Verbeelding heeft alleen maar een beginpunt
nodig om op gang te komen. De vele lege flessen van de aardige maar ietwat asociale
buurman van de verteller Bodfael, doen hem denken aan zijn oude Perzische
grootvader, die lege flessen bewaarde als herinnering aan de feestelijke momenten
waarop hij ze leeg had gedronken. Bodfael verzint hele verhalen rondom zijn buurman
René.
Op een aantal momenten in het werk van Abdolah komt ook de angst naar voren
om geen verhalen meer te kunnen verzinnen, de angst dat je geheugen je ineens in
de steek laat. Gasem, een van de dorpsgenoten van de hoofdpersoon in Perzië, die
meeslepend weet te vertellen, valt op een dag ineens stil, midden in een verhaal. Als
hij beseft dat hij op een of andere manier zijn vermogen om verhalen te vertellen is
verloren, verdrinkt hij zich. Verhalen vormen ook de verbinding tussen heden en
verleden, en dat is belangrijk als heden en verleden niet meer blijken aan te sluiten
op elkaar, bij een breuk met het verleden zoals Abdolah, en zijn verhaalfiguren die
hebben meegemaakt.
Een tweede, steeds terugkerend thema is ‘alles verdwijnt’. Niet zo vreemd voor
iemand die inderdaad alles heeft moeten achterlaten toen hij hals over kop moest
vluchten. In een totaal andere wereld terechtkomen betekent dat je nieuwe samenhang
moet zoeken. De verbeelding helpt om de gaten te vullen. Maar de heimwee blijft.
Heimwee leidt tot verhalen over en Perzië waarvan Abdolah zelf zegt dat het niet
meer bestaat. Maar de warmte waarmee hij ‘zijn’ dorp beschrijft, en de mensen, en
de bergen in de omgeving van zijn dorp, doet weldadig aan:
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‘Iran is het land van de sprookjes, van prachtige vrouwen, van hoogintellectuelen,
van zon en zee. Het is het land van de wijn en de liefde, maar de wijn en de liefde
zijn verboden. Het is het land van de poëzie maar als dichter mag je van het regiem
niet alle woorden gebruiken. Je mag alleen over de dood schrijven, niet over het
leven.’
‘Heimwee,’ stelt Abdolah, ‘is voor een balling gevaarlijk, maar voor mij als schrijver
is het prachtig. Een balling raakt verlamd door het verlangen naar zijn geboorteland
en kan niet functioneren in zijn nieuwe omgeving. Ik als schrijver fantaseer natuurlijk.
Ik bouw mijn kasteel in de literatuur. Maar als je als gewone balling blijft piekeren
over je verleden, verlies je je evenwicht,. Daarom komen zoveel vluchtelingen bij
de psychiater terecht. Als balling moet je een houvast hebben. Mijn houvast is de
Nederlandse taal.’

Taal
Taal overleeft alle regimes. Daarom heeft Abdolah meteen toen hij in Nederland
terechtkwam, met veel doorzettingsvermogen zich de taal eigen gemaakt, onder
andere door de boeken van Annie M.G. Schmidt te lezen. Zodra hij zich thuis begon
te voelen in het Nederlands is hij Nederlandse taalen letterkunde gaan studeren aan
de Universiteit van Utrecht. Zijn ontdekking van Nederlandse dichters als J.J.
Slauerhoff, Bloem en Kopland, maar ook van prozaschrijvers heeft geleid tot een
verrassende mix in Spijkerschrift: niet alleen worden daar Perzische teksten geciteerd,
maar we treffen ook dichtregels aan van een aantal Nederlandse dichters, en ook
onze befaamde Hebban olla vogala-zin duikt op. Abdolah toont een zekere trots op
het feit dat hij ook de Nederlandse literatuur probeert te integreren in zijn toch
duidelijk Perzische geschiedenis:
‘Ik wil een eigen taal maken. Als een lezer mijn boeken openslaat, moet hij zeggen:
“Maar dat is niet de wereld van de Nederlandse taal.” En dan: “Maar het is wel
Nederlands.”’
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Abdolah leest elke morgen eerst oude Perzische gedichten, en daarna
middelnederlandse poëzie. ‘Er zijn veel overeenkomsten tussen die twee: korte,
krachtige taal. Je kunt er geen woord uit weglaten, dan valt de zin.’ Abdolah citeert
het hebban alla vogala en zet er een oud-Perzische dichtregel tegenover. Hij vertaalt
‘“Hoe kan een berggeit rennen in het vlakke land?” Dat is mijn verhaal eigenlijk.
Hoe kan een vluchteling een nieuw leven beginnen?’
De ontworteling wordt op allerlei momenten in het werk van Abdolah benadrukt
Zijn positie tussen twee culturen, de breuk met de oude en de moeilijke gewenning
met de nieuwe.

Politieke situatie
Over de politieke situatie in Iran schrijft Abdolah in zijn romans enigszins voorzichtig.
Hij is er zich van bewust dat wat hij schrijft, ook in Iran gelezen wordt, waar zijn
familie nog woont In interviews is hij veel openlijker in zijn kritiek: ‘Iran leeft nog
steeds onder een dictatuur.’
Verschillende vrienden en familieleden van Abdolah zijn geëxecuteerd. ‘Khatami
probeert nu de emigranten terug te laten komen. Maar men verwacht van de ballingen
dat ze zich als brave jongetjes gedragen en om een paspoort smeken, maar dat doe
ik niet, dat zal ik nooit doen.’
‘Het religieuze staatssysteem in Iran is pas zo'n twintig jaar oud, en nog erg krachtig.
Alle leiderfiguren daarbuiten zijn eerst door de sjah en vervolgens door Khomeiny
uitgemoord. Er is dus geen alternatief. Wel beseffen de geestelijke leiders dat ze zich
niet kunnen isoleren van de rest van de wereld; de economische situatie van Iran
staat dat niet toe. En ze zijn ook realistisch genoeg om in te zien dat ze in het tijdperk
van internet en satellietverbindingen niet apart kunnen blijven. Iran heeft een heel
lange geschiedenis van geweld en het fundamentalistisch geloof van de huidige
dictatuur komt uit een heel donker, vochtig plekje van het verleden. De geestelijke
leiders kennen geen compromissen. Het zal eerder eeuwen dan jaren duren voordat
Iran echt democratisch zal zijn.’

Columns
Abdolah is door Max Pam in HP/De Tijd omschreven als ‘de ideale asielzoeker:
intellectueel, tot assimilatie bereid, en ook nog succesvol in onze samenleving’.
Dat maakt hem tot een interessant columnist In de Volkskrant schrijft hij wekelijks
een bijdrage. Zelf zegt hij daarover:
‘Ik wil de Nederlanders geen spiegel voorhouden, maar als zij zich in mijn columns
terugvinden, dan is dat goed.’
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Die columns zijn bijna altijd serieus, zonder prekerig te worden. Hij wil ‘slaan, waar
het raakt’, maar meer dan ‘agressie’ valt ‘begrip’ op. Vanzelfsprekend reageert hij
op alles wat er in Nederland gebeurt rondom asielzoekers, in politiek en in de media,
maar ook de alledaagse opvallendheden in het leven van een allochtone Nederlander
komen ter sprake: ‘hoe weet je in Nederland met zijn ellendige regenluchten hoe je
je moet kleden als je gaat joggen? Dik ingepakt? Luchtig gekleed? Tussenin?’ Nooit
weet Abdolah de goede keus te maken en dus loopt hij in het groepje van autochtone
joggingpartners naar eigen zeggen altijd ‘voor paal’.
Onze gewoonten blijken vaak geheel onbegrijpelijk voor een buitenstaander: dat
ene koekje tegelijk, dat je mag pakken bij de koffie; niet elke keer zwaaien als je je
buren ziet, onze onbegrijpelijke reacties op voetbal. En hij beschrijft hoezeer het
ontbreken van muren in Nederland hem opviel:
‘Maar Nederlanders zijn niet zo open. Anders. Als er geen muren zijn en geen
gordijnen, wordt de manier van leven vanzelf anders. Meisjes zie je haast nooit in
mijn vaderland. Ze zitten altijd binnen. En van een vrouw is niets zichtbaar. Ja, de
ogen, de wenkbrauwen. Je kijkt naar de ogen van een vrouw als door het luikje in
een deur. Het luikje is het enige wat de mogelijkheid tot contact biedt. Als ik hier
een vrouw op straat tegenkom, raak ik in de war. Ik weet niet waar ik moet kijken.’
In zijn columns neemt Abdolah het ook per definitie op voor de buitenstaanders, de
mensen aan de rand van de samenleving, de zwervers, de alcoholisten. Bij de moord
op Meindert Tjoelker denkt Abdolah aan de moordenaars:
‘De daders, vier normale Friese mannen, hadden het nooit gewild, er zelfs nooit over
nagedacht dat ze wel eens iemand dood zouden kunnen schoppen. Ongelooflijke
spijt Een, of twee, van hen is getrouwd, en een is vader, de vader. Is het waar?
Vreselijk. Ze kunnen het nooit meer goed maken. Soms zit dit vervloekte leven zo
in elkaar.’

Nederlander
Abdolah wil niemand veroordelen, omdat hij meent dat ‘het beest’ zich in ieder van
ons kan roeren. Abdolah is zich nog steeds aan het ontwikkelen als auteur; zijn teksten
hebben duidelijk meer ‘body’ gekregen in de loop van de jaren. Hij zegt hierover
zelf:
‘Ik ben benieuwd wie ik uiteindelijk word. Ik hoef geen Nederlander te zijn. Ik wil
wel de top bereiken van de Nederlandse literatuur!’
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Algerije als land van herkomst
Schrijvers in de verdrukking
Als we binnen de literatuur op zoek gaan naar het thema ‘het land van
herkomst’ moeten we het vooral zoeken binnen de allochtonenliteratuur;
immigranten die in het land waar ze zich nieuw gevestigd hebben gaan
schrijven over hun geboorteland. Binnen de Franse literatuur komen we
in dit kader de Maghrebliteratuur tegen. Het gaat hier om Franstalige
boeken geschreven door auteurs afkomstig uit één van de drie
Noord-Afrikaanse landen: Marokko, Algerije en Tunesië, die zich veelal
in Frankrijk gevestigd hebben. Het hoofdthema in deze werken is ‘het land
van herkomst’. Na een kort overzicht van de Maghrebliteratuur zal ik me
richten op Algerije als land van herkomst en deze thematiek bespreken
aan de hand van de zeer actuele roman Des rêves et des assassins (Dromen
en moordenaars) van de Algerijnse schrijfster Malika Mokeddem.
Yvonne Mekaoui

De Maghreb, geschiedenis en literatuur
Tunesië en Marokko stonden respectievelijk sinds 1881 en 1912 onder Frans
protectoraat en verkregen beiden hun onafhankelijkheid in 1956. Algerije was
gedurende 124 jaar een Franse kolonie en werd na een bloedige oorlog die acht jaar
duurde in 1962 onafhankelijk. Deze landen hebben naast een Arabischtalige literatuur,
ten gevolge van de Franse overheersing een Franstalige literatuur ontwikkeld. Naast
de pied-noir literatuur (kolonisten en hun kinderen, die na de onafhankelijkheid terug
moesten naar Frankrijk) en de joodse literatuur (vooral in Tunesië) bestaat de grootste
groep uit de authentieke Maghreb schrijvers: dit zijn de autochtone auteurs met een
Maghrebijnse identiteit.

Algerije
Elk van de drie Maghreblanden heeft, ondanks de vele onderlinge overeenkomsten,
zeker ook een geheel eigen karakter en een eigen historische en culturele achtergrond.
Gezien de specifieke omstandigheden van Algerije heeft dit land verreweg de meeste
auteurs voortgebracht en speelt het als ‘het land van herkomst’ een aparte en voor
dit themanummer interessante rol. Daarom heb ik gekozen me te concentreren op de
Algerijnse literatuur.
De geheel verschillende loop van de geschiedenis in dit land is bepalend voor de
thematiek van het door Algerijnse auteurs voortgebrachte werk. Algerije is het langst
en het diepst gebukt gegaan onder de Franse overheersing. Terwijl Marokko en
Tunesië hun cultureel erfgoed en hun persoonlijkheid mochten behouden, en zonder
strijd onafhankelijk werden verklaard, hadden de Algerijnen te lijden onder een door
de kolonisten opgelegde politiek van complete assimilatie en zogenaamde
‘verfransing’ met als doel de nationale identiteit uit te wissen en er de Franse ervoor

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

in de plaats te zetten. De lange en wrede onafhankelijkheidsoorlog liet diepe littekens
achter. Vervolgens krijgen we naar aanleiding van de militaire staatsgreep in 1965
te maken met een grote emigratiegolf met name van schrijvers, kunstenaars en
intellectuelen. Deze vlucht uit het geboorteland duurt nog steeds voort doordat
schrijvers niet meer mogen ‘spreken’ en bedreigd worden met aanslagen en terreur
door het fundamentalistische FIS (Front Islamique du Salut). De meeste schrijvers
vestigen zich, hoe tegenstrijdig ook, in Frankrijk: het land van ontvangst - het land
van de voormalige vijand en onderdrukker- wordt nog altijd gezien als het land vol
vrijheid en nieuwe mogelijkheden.

Schrijvers in de verdrukking
De Algerijnse schrijvers zijn gaan schrijven vanuit de positie van ver-
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drukten: eerst werden ze als gekoloniseerde Algerijnen onderdrukt door het machtige
Frankrijk, en vervolgens, na de onafhankelijkheid, werden ze onderdrukt door de
nietsontziende censuur van hun eigen volk; ze zijn verdrukt op twee niveaus. Hier
kies ik expliciet voor de term ‘verdrukte’ en niet voor ‘onderdrukte’ omdat de
schrijvers uiteindelijk niet monddood zijn gemaakt, integendeel; hun schrijven en
leven werden erg bemoeilijkt maar dat inspireerde hen juist te schrijven. Ze lieten
zich niet passief en geheel onderdrukken, ze zijn er niet ‘onder gedrukt’, slechts
verdrukt, hetgeen onomkoombaar was, ze bleven trots overeind staan en veroverden
hoe dan ook een recht op bestaan en een recht zich te uiten, ook al gebeurt dit vanuit
een ander dan hun geboorteland. Kenmerkend in de eerste plaats is dat de Algerijnse
schrijver zich in het bijzonder op een kruising bevindt van niet alleen twee culturen,
maar nauw daarmee samenhangend ook die van twee talen; hetgeen symbool staat
voor de thematiek rond de vervreemding, het verlies van identiteit en tegelijkertijd
die van interculturaliteit.
Gedurende de lange periode van Franse overheersing, waarin het Frans de officiële
taal was, is er vrijwel alleen sprake geweest van een Franstalige literatuur. Er werd
Frans onderwezen aan de ‘inboorlingen’ die gedwongen werden zich helemaal aan
te passen aan de Franse cultuur.
De taal van de ander, ‘l'Autre’ werd dus gebruikt om te schrijven over het (eigen)
land van herkomst. Dit gebruik van de taal van de veroveraar, de vijand, en de
onderdrukker bracht gevoelens van schuld en frustratie met zich mee en veel schrijvers
worstelden daar aanvankelijk mee. Pas rond 1950 werden zij zich bewust van de
voordelen die de Franse taal hen kon bieden: ze konden hun boeken in Frankrijk
publiceren en zo hun lezerspubliek aanzienlijk vergroten. Maar minstens zo belangrijk
is dat de Algerijnse auteurs op hun beurt de Fransen hebben overwonnen door de
taal van de overheersers te veroveren, te leren beheersen, en uiteindelijk te beteugelen
en naar hun eigen hand te zetten. De echte revolutie voor een schrijver is dan ook
die van de taal. Het gaat om het vernieuwen en de kwaliteit van hun taalgebruik.
Hiervoor dient men buiten het strenge en benauwende nationale kader te gaan. Het
gebruik van de Franse taal leende zich hier uitstekend voor. Door in het Frans te
schrijven konden de auteurs zich bevrijden van hun eigen cultuur en alle daarbij
behorende taboes: ze konden zich vrij uiten en zeggen wat ze in hun moedertaal nooit
hadden gekund. Zo hoefden ze hun eigen ouders en hun herkomst niet te verloochenen.
Bovendien was de vreemde taal ‘verleidelijk en voluptueus als de Europese vrouw’
(Khatibi). Uiteindelijk werd gesteld dat de Franse taal het enige positieve was dat
de kolonisatie had opgeleverd. Zo is de ‘verfransing’ van Algerije niet alleen maar
passief ondergaan. Zij bleek uiteindelijk als bron van inspiratie ervaren te worden.
Op de tweede plaats wordt de Algerijnse (ook de gehele Maghreb) literatuur
gekenmerkt door zowel haar thematiek als haar schrijfstijl. De meest voorkomende
thema's in de vaak autobiografische romans over kinder- en jeugdjaren in het
geboorteland zijn de onafhankelijkheidsoorlog, revolutie, dekolonisatie, biculturaliteit
als gevolg van de Franse overheersing, emigratie naar een sterk geïdealiseerd
Frankrijk, verlies van de ‘wortels’ en van ‘moeder-aarde’ en de identiteitscrisis als
gevolg van dit alles. ‘Wie ben ik? Wie zijn wij geworden?’ Uit de specifieke
Maghrebijnse schrijfstijl spreekt vooral de nostalgie en de melancholie die men voor
het geboorteland voelt. De teksten staan vol met uitdrukkingen, beeldspraken,
metaforen, symboliek en zinspelingen uit het Arabisch en het Berbers. De stemmen
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van moeders en voorouders klinken als muziek in je oren. Ook beschikken de
schrijvers over een gevoel voor oprechte en vaak scherpe humor. Vanuit Frankrijk
houden ze zich vooral bezig met de actualiteiten in hun geboorteland; hun teksten
zijn veelal kritisch van aard en politiek geëngageerd. De dynamiek waarmee zij
schrijven uit zich echter niet alleen in politieke of sociale doelen maar zoals eerder
genoemd ook in hun creativiteit en inventiviteit.
Het zwaartepunt van hun werk is Algerije zelf en de Algerijnse (Maghrebijnse)
cultuur: vanuit hun nieuwe vaderland wordt geschreven over het land van herkomst,
het land waar ondanks alles hun hart naar uitgaat.

Vrouwenliteratuur, nogmaals vanuit de verdrukking
Er zijn slechts weinig vrouwelijke auteurs die in het Arabisch schrijven; de meeste
bedienen zich van het Frans. Doordat er sinds de onafhankelijkheid steeds meer
meisjes naar school gingen, kwam er een hele generatie vrouwen die konden schrijven.
In de hoofdzakelijk door mannen beheerste maatschappij wilden zij zich, als
onderdrukten op hun beurt door de al eerder genoemde - zelf ook onderdrukteAlgerijnen, een respectabele plaats verwerven. Ze klommen in de pen om voor
zichzelf en alle vrouwen uit hun cultuur op te komen. De Algerijnse Marie-Louise
(Taos) Amrouche was de eerste vrouw die een boek publiceerde, dat was in 1947.
In Tunesië en Marokko werden vanaf respectievelijk 1975 en 1982 romans van
vrouwen gepubliceerd. Vrouwen hadden voorheen niet het
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recht om ‘ik’ te zeggen, om over zichzelf te praten of voor zichzelf op te komen. Het
nemen van het woord, het hebben over jezelf is dus een ware revolutie te noemen.
Ze schrijven in hun veelal autobiografische romans over sociale conflicten,
relatieproblemen en hun intiemste aangelegenheden. Ook hier speelt de confrontatie
met twee culturen, het biculturalisme en de identiteitscrisis een grote rol. Veel werken
zijn gewijd aan zelfanalyse en zijn introvert (Nina Bouraoui: La voyeuse interdite).
Door middel van schrijven willen de vrouwen zich bevrijden, emanciperen en zichzelf
vinden. Ze beschrijven hun innerlijke pijn en hun lijden. Vrouwen eisen hun
bestaansrecht op, ook in de literaire wereld.

Malika Mokeddem
Malika Mokeddem is een Algerijnse schrijfster, geboren in 1949 en grootgebracht
in een bedoeïenenfamilie in de woestijn. Ze werd opgevoed door de verhalen die
haar grootmoeder, een dichteres in de mondelinge traditie, haar vertelde. Deze
grootmoeder was het die de opvoeding van haar kleindochter op zich nam en haar
scholing stimuleerde in een tijd dat meisjes nauwelijks naar school gingen: Malika
Mokeddem was het enige meisje van de klas. Ze groeide op binnen een tolerante
stroming van de Islam, desalniettemin ging ze gebukt onder het gewicht van normen,
waarden en tradities. Als jong meisje werd ze al rebels en droomde van vrijheid. Ze
ging als enig meisje dat de school afmaakte in 1962 in Oran studeren, waar het
fundamentalisme gelijktijdig met de onafhankelijkheid opkwam, en waar ze opnieuw
geconfronteerd werd met het conservatieve mannenbestaan in een omgeving waar
ze dat niet verwachtte. Mokeddem, neurologe, leeft sinds haar vertrek uit Algerije
in 1977 in ballingsschap in Montpellier waar ze haar eigen huisartsenpraktijk heeft.
Een Algerijnse vrouw die modern en Frans is geworden, maar tegelijkertijd nauw
verbonden en trouw is aan haar land van herkomst. Mokeddem is een fascinerend
voorbeeld van de Algerijnse literatuur in ballingschap; ze is het in Algerije heersende
religieus fanatisme ontgroeid, maar tegelijkertijd verknocht aan haar geboorteland.
Zo houdt ze bijvoorbeeld alle berichten uit de media betreffende Algerije nauwkeurig
bij. Typerend is dat ze in het Arabisch en in het Frans droomt, zich dan weer Frans
en dan weer Algerijns voelt: ‘Je suis une mélange.’ Het leven in haar nieuwe vaderland
bevalt haar goed, maar haar wortels liggen overzee.
Schrijven is voor haar een must: ‘Frankrijk moet weten hoe het verder is gegaan
met Algerije.’ Ook schrijft ze uit solidariteit met haar landgenoten, zoals de
veelbelovende Tahar Djaout die in 1993 werd vermoord omdat hij schreef. Werken
die op haar naam staan zijn Les hommes qui marchent uit 1990, Le Siècle des
sauterelles uit 1992, l'Interdite uit 1993 en La nuit de la lézarde, uitgekomen in 1995.
Haar vierde, aangrijpende, zeer gedurfde en grotendeels autobiografische roman
Des rêves et des assassins uit 1995 gaat over Algerije en is een schreeuw om vrijheid.
Op heldere en krachtige wijze wordt het verhaal van Kenza verteld. Deze jonge
wilskrachtige studente levert een zwaar gevecht om te overleven in een land waar
na de onafhankelijkheid de verhoudingen tussen mannen en vrouwen onveranderd
zijn gebleven, waar intelligentie een misdaad is en waar intellectuelen en buitenlanders
worden vermoord. Ze beschrijft op indringende wijze hoe het regime zelfs binnen
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gezinnen achterdocht zaait, en hoe groot de vrouwenhaat is die overal woedt; zelfs
de kleine jongens krijgen het met de paplepel ingegeven, door hun (angstige) moeder
notabene, en maken haar op straat uit voor hoer.
Kenza is een banneling, eerst in haar eigen land, en later in Frankrijk.
Geboren in Montpellier gedurende een verblijf van haar ouders tijdens het jaar
van de onafhankelijkheid keert ze met haar moeder terug naar Oran en worden ze
geconfronteerd met de nieuwe vrouw van haar vader. Haar moeder vertrekt alleen,
het is onmogelijk haar dochter mee te krijgen, en Kenza ziet haar, ondanks verwoedde
pogingen van haar moeder haar terug te krijgen, nooit meer terug. Ze groeit liefdeloos
en vol angst op in het grote gezin van haar luidruchtige en terroriserende vader. Haar
enige momenten van geluk zijn de zomers die ze in de woestijn doorbrengt bij haar
vriendje Alilou. Als de dreiging van het oprukkende fundamentalisme te groot wordt
en ze letterlijk in doodsangst verkeert, vertrekt ze naar Montpellier om op zoek te
gaan naar de sporen die haar moeder daar heeft achtergelaten. De zoektocht naar
haar moeder in haar studententijd staat voor het op zoek gaan naar zichzelf en naar
haar eigen identiteit. Als banneling in Frankrijk richt Kenza haar hoop op de
vermenging van culturen, waar het karakter van haar nieuwe vriend Slim voor staat:
hij is gelukkig met zijn dubbele afkomst. Vanuit Frankrijk zet Kenza haar strijd voor
vrijheid in haar geboorteland voort.
Des rêves et des assassins is, zoals de titel het al aangeeft, een protest tegen het
recente geweld en de onderdrukking van de vrouw in Algerije: de vrouw als derde
laag in de rij van verdrukten.
Ondanks alle pijn en wanhoop spreekt uit dit verhaal zowel de liefde en passie en
de sterke band met het land van herkomst als een flinke dosis hoop en vechtlust. Dit
alles maakt het lijden des
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te schrijnender. Mokeddem heeft in dit verhaal willen laten zien dat volgens haar de
toekomst van Algerije in de handen van de vrouwen en hun scholing ligt; alleen door
bevrijding en opleiding kan de pijn van Kenza's ballingschap worden ingelost.
Het land van herkomst: de schrijfster koestert er heel dubbele gevoelens voor.
Enerzijds voelt ze een diepe verbondenheid met de schoonheid en de inwoners van
Algerije. Anderzijds ervaart ze een diep gewortelde haat en wrok tegen het
fundamentalisme, de terreur en de verdrukking die het haar onmogelijk maken om
er te kunnen leven.
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Multiculturele auteurs: de waan van de dag of een serieuze
ontwikkeling
Een aantal literaire uitgeverijen in Nederland profileren zich vanaf het
eerste uur door boeken van niet-Nederlandse auteurs uit te brengen. Een
van hen is De Geus, die als een van de weinige ook niet in de Amsterdamse
grachtengordel is gehuisvest, maar in Breda. Redacteur Ad van den
Kieboom brengt op verzoek van Tsjip het geluid van de uitgever over het
werken met allochtone schrijvers.
Ad van den Kieboom
Toen het CPNB het motto voor de Boekenweek van 2001 bekendmaakte, knikte
Nederland instemmend. ‘Land van herkomst, schrijven tussen twee culturen’ is een
actueel onderwerp in de vaderlandse literatuur. Een organisatie die tot doel heeft het
Nederlandse boek te propageren is dus erg bij de tijd als het zo'n onderwerp in de
Boekenweek centraal stelt.
Groot was de verbazing toen naar buiten kwam dat Salman Rushdie de opdracht
had gekregen om het Boekenweekgeschenk te schrijven. Geruchten van een reeds
lang gesloten deal tussen CPNB en Rusdies uitgever in Nederland staken de kop op.
Het wantrouwen werd gevoed door het feit dat het geschenk de ongewone omvang
zou aannemen van een kloeke roman. Het boek moest natuurlijk verkoopbaar zijn
aan de rest van de wereld, werd gefluisterd.
Belangrijker dan al dat gespeculeer over gekonkel achter de schermen was de
vraag waarom de keuze viel op een auteur die niet in Nederland leeft. Is geen van
de Nederlandse auteurs die tussen twee culturen leven goed genoeg voor het schrijven
van een Boekenweekgeschenk?
Die discussie is in de aanloop naar de Boekenweek (nog) niet gevoerd. Het CPNB
ging inhoudelijke kritiek uit de weg. De vraag bleef onbeantwoord.
Maar niet lang. Enkele uitgevers met een behoorlijk aantal ‘allochtone auteurs’ in
hun fonds staken de koppen bij elkaar. Van Gennep, Vassallucci en De Geus
probeerden de discussie aan te zwengelen.
Zijn de ‘Nieuwe Nederlandse Schrijvers’ exotische snoepjes die op de eerste plaats
interessant zijn om commerciële redenen en pas in de tweede plaats om de literaire
kwaliteit van hun werk? Of hebben we te maken met de exponenten van een tendens
die zich de laatste twintig jaar in de Nederlandse literatuur laat zien? Wordt de
Nederlandse literaire traditie wel degelijk verrijkt met werk van auteurs met een
dubbele culturele achtergrond?

Onafhankelijk oordeel
Wie zich daarover een onafhankelijk oordeel wil vormen kreeg rondom de
Boekenweek genoeg informatie om een mening te formuleren. In het
Boekenweekmagazine komen schrijvers aan het woord die vanuit alle windstreken
in Nederland zijn beland.
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Maar liefst tweehonderd ‘migratieboeken’ worden onder de aandacht gebracht.
In samenwerking met Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling,
organiseerden bovengenoemde uitgevers op 12 maart een festival van nieuwe
Nederlandse literatuur in de Rode Hoed in Amsterdam. Aan de vooravond van de
Boekenweek wisselden auteurs en recensenten van gedachten over de indringende
vraag: ‘Multiculturele auteurs: opportunisme of serieuze belangstelling?’ Daarbij
verscheen ook een essay van Lisa Kuitert waarin zij een overzicht geeft van de
inspanningen van uitgevers tussen 1975 en nu om schrijvers tussen twee culturen
aan zich te binden. En ze gaat in op het gevaar dat uitgevers creëren wanneer ze
schrijvers in een alllochtonenhoekje willen stoppen.
Het onderwerp is natuurlijk niet nieuw. Het is de moeite waard om het
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themanummer van Literatuur, tijdschrift over Nederlandse letterkunde er op na te
lezen.1 Daarin wordt de veelkleurigheid van de literatuur van allerlei kanten belicht.
Op deze plaats ga ik ook niet al die vragen en vraagjes in. Ik wil u nergens van
overtuigen. Verreweg de beste toets is het lezen van die romans.

Vijver
Laat ik me beperken tot mijn praktijk bij uitgeverij De Geus. Als redacteur bij de
grootste onafhankelijke literaire uitgever van Nederland heb ik de taak te speuren
naar interessante schrijvers en die te begeleiden bij het schrijven van het uit te geven
boek en de ontwikkeling van hun schrijverschap. De Geus heeft relatief veel auteurs
die in een andere cultuur geboren zijn en zich daarna om uiteenlopende redenen in
Nederland hebben gevestigd of die tot de tweede generatie gerekend worden. Kader
Abdolah (Iran), Yasmine Allas (Somalië), Halil Gür (Turkije), Rashid Novaire
(Marokko), Stephan Lang (Roemenië), Sana Valiulina (Estland) en Vamba Sherif
(Liberia) voldoen aan die definitie. Wij zijn geïnteresseerd in die andere culturen,
en dat is ook te zien aan de samenstelling van het vertaalde fonds.
Beginnende schrijvers of auteurs die in het land van herkomst al gepubliceerd
hebben, weten dat. Ze weten dat Kader Abdolah, het grote voorbeeld voor elke
schrijvende vluchteling, door De Geus wordt uitgegeven en sturen hun werk daarom
ter beoordeling naar Breda.
Maar we proberen, net als de collega's van Vassallucci, ook te volgen wat op
festivals wordt gepresenteerd en we zoeken in de oogst die door het uitschrijven van
literaire prijzen wordt binnengehaald. De El Hizjra-literatuurprijs voor auteurs met
een Arabisch/Marokkaanse achtergrond is daarvan een uitstekend voorbeeld. In de
ruim tien jaar dat de prijs bestaat heeft hij schrijvers als Abdelkader Benali, Mustafa
Stitou en Rashid Novaire voortgebracht. Belangrijker is misschien nog wel dat de
prijs het schrijven in de breedte stimuleert. Vandaar dat soortgelijke initiatieven nu
ook voor Surinaamse en Turkse auteurs worden genomen.
Uitgevers vissen dus allemaal in dezelfde vijver. Maar het materiaal en aas waarmee
ze hengelen verschilt. En dat geldt ook voor de beoordeling van wat je uit die vijver
naar boven haalt: wanneer is iets onder de maat, wanneer zet je hem thuis in de
kweekvijver en wanneer acht je hem voor consumptie geschikt? In die zin kijk ik
niet anders naar Nederlandse auteurs dan naar allochtone auteurs. Doorslaggevend
criterium is niet waar iemand vandaan komt, maar wat iemand te vertellen heeft, hoe
hij dat doet en wat voor ambitie die schrijver heeft. Het moet iets toevoegen aan het
bestaande aanbod. Natuurlijk zijn die criteria niet keihard. Je moet ruimte laten voor
twijfel en groei.

Literaire kwaliteit
De in Amsterdam opgegroeide Rashid Novaire won op zijn zeventiende de El Hizjrah
literatuurprijs. Hij had een portefeuille vol mooie verhalen. Als we die op dat moment
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hadden gepubliceerd, was dat misschien een kortstondige hype geweest. We kozen
ervoor de bestaande verhalen te laten rijpen en Rashid nieuwe te laten schrijven, tot
de kwaliteit hoog genoeg was voor een debuut. Op zijn negentiende verscheen de
bundel Reigers in Cairo. Hij werd genomineerd voor de NPS-cultuurprijs, is meerdere
malen genoemd als een van de bijzondere jonge talenten en heeft een beurs gekregen
om in Duitsland een jaar lang te gaan werken aan zijn roman Maisroest.
Een uitgever wil goede boeken publiceren en liefst ook verkopen. Bij de afweging
om een boek uit te geven spelen de literaire en de inhoudelijke factor een beslissende
rol. Daarnaast kan publicatie voor de ontwikkeling van een auteur een grote stimulans
zijn. Debuten zijn debuten en vaak geen onbetwistbare meesterwerken. Dat is de
literaire kant van het verhaal. Het merendeel van het aanbod van allochtone schrijvers
moeten we op grond van gebrek aan literaire potentie weigeren, al zien ze er nog zo
leuk uit. Feit is dat schrijvers uit andere culturen wel voor nieuwe onderwerpen in
de Nederlandse literatuur zorgen. Ze schrijven over wat hen bezig houdt. Het is
logisch dat een balling zich wil uiten over de ballingschap en dat een in een
benauwend gezin opgegroeide Nederlander die beklemming tot onderwerp van zijn
boeken maakt. Boeiend is het om te zien hoe de ontwikkeling van een auteur zich in
de romans weerspiegelt, zowel stilistisch als thematisch. Als uitgever probeer je de
voorwaarden te scheppen waaronder die ontwikkeling kan plaatsvinden. Daar hoort
ook de marketing van een boek bij.
Commercieel gezien kan de persoon van de schrijver de vraag naar een boek
gigantisch groot maken. Denk aan het effect van Lulu Wang op de verkoop van Het
lelietheater. Honderdduizenden exemplaren verkocht, een uitgekiende campagne en
een aansprekende persoonlijkheid. De literaire kritiek liet van de roman niets heel,
maar de kassa stond niet stil.
Een auteur wil gelezen, beoordeeld en gekocht worden. Van dat soort lust de
boekhandel er nog wel een paar. En dat zeggen ze ook. Toch is er meer.
In het voorjaar verschijnt bij De Geus een bundel essays van de Kroatische
Dubravka Ugresic over de vercommercialisering van de literatuur. Een citaat:
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‘Ongeveer tien jaar geleden was ik op de opening van de jaarlijkse boekenbeurs in
Londen. De beurs werd plechtig geopend door Joan Collins.
Haar eerste roman was net verschenen, en als beroemde Brits-Amerikaanse actrice,
nieuwbakken schrijfster en zuster van Jackie Collins, bezat ze voldoende
geloofwaardigheid om een boekenbeurs te openen. Ze kwam op als een citaat uit de
modewereld: in een roze pakje van Chanel, met een roze toque op en een koket
sluiertje voor haar gezicht. Als gehypnotiseerd volgde ik slaafs de bezoekers die de
televisiecamera's volgden, die op hun beurt Joan Collins volgden. Voor de camera's
bladerde Joan wat in de uitgestalde boeken alsof ze in Victoria's Secret bezig was
damesondergoed uit te zoeken.
Wat heeft dat allemaal met literatuur te maken? Bijna niets. Waarom heb ik het
hier dan over banaliteiten als het roze pakje van Joan Collins? Omdat in het moderne
literaire leven zulke banaliteiten belangrijker zijn dan boeken.’
Wat is de conclusie uit het verhaal over Joan Collins? Moeten wij onze auteurs in
een roze pakje van Chanel persen en een koket sluiertje voor binden? Nee, op die
manier denken wij niet over promotie. Auteurs zijn zoals ze zijn. De media zoeken
mensen die van het scherm afspatten. Sommige schrijvers zijn naar buiten gericht
en kunnen dat, anderen worden er doodongelukkig van. We kunnen ze coachen als
het om het sturen van interviews gaat of adviseren hoe je je beschermt tegen te
persoonlijke vragen. Maar de kern blijft: het op een hoger niveau brengen van het
literaire werk.

Een voorbeeld
Enkele jaren geleden kreeg ik een briefje van regisseur Theu Boermans. Hij bracht
een kleine roman onder de aandacht van een jonge Somalische actrice die in zijn
regie van Goethe's Faust bij De Trust de rol van Gretchen speelde. Hij benadrukte
dat hij alleen het contact wilde leggen en dat het verder een zaak tussen haar en de
uitgever was. Ik nam contact op met Yasmine Allas. Waarom? Ten eerste vanwege
de aanbeveling door Boermans en ten tweede omdat we weten dat je veel moet zoeken
om af en toe iets te vinden. Je kunt niets afwijzen zonder het gelezen te hebben.
Yasmine stuurde me een floppy waarop een kennis het verhaal had ingetikt. Het had
de vorm van een hele lange monoloog. Het was spreektaal. Bijna kinderlijk eenvoudig.
Soms ongeordend en onbeholpen. Alsof het rechtstreeks uit iemands mond was
opgetekend. Verhaaltechnisch en literair gezien mankeerde er veel aan. Ook het
onderwerp, de ondergeschiktheid van de vrouw in de islamitische cultuur, was niet
nieuw. Maar, en daar gaat het in feite om, je voelde tussen de regels door een enorme
kracht in de vertelling.
We spraken af om eens over het boek te praten. Ik wilde weten wie ze was en wat
haar plannen met schrijven waren. Yasmine Allas was verrast dat we er iets in zagen.
Bijna wantrouwend.
Toch maakten we een plan met het oog op een uitgave van de roman. Een jaar
later was het zo ver. In dat jaar werd de monoloog bewerkt tot een roman. De stijl
bleef eenvoudig, maar helder. De pretentie van het boek was niet literair. Het ging
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om het goede evenwicht tussen het thema en de mogelijkheden die Yasmine in de
Nederlandse taal ter beschikking had.
Hoewel het om een debuut ging, was het niet moeilijk aandacht voor het boek te
krijgen. Of beter gezegd: voor de auteur. De media waren happig op deze jonge,
aantrekkelijke, allochtone schrijfster die als eerste Somalische in Nederland met een
roman kwam. En nog in het Nederlands geschreven ook. Bovendien sprak haar
achtergrond tot de verbeelding: als veertienjarige generaalsdochter op de bonnefooi
met haar bruidsschat uit huis vertrokken naar Saudie-Arabie en na allerlei
omzwervingen in Nederland terechtgekomen, actrice et cetera.
Ze nam bovendien geen blad voor de mond en deed rake uitspraken.
Er kwamen meer interviews dan recensies. En de enkele kritieken waren voorzichtig
positief over Idil, een meisje. Zonder uitzondering meldden ze het eenvoudige
taalgebruik, de gedurfde kritiek op de positie van de vrouw in een islamitische
samenleving en de passage over de besnijdenis van Idil, de hoofdpersoon. Die
besnijdenis ging een leven op zich leiden. In interviews op radio, televisie en in
kranten werd er steeds op ingehaakt. De media probeerde haar in een rol te duwen
die de media goed uit kwam. Yasmine werd tot vervelens toe gevraagd voor forums
en lezingen over het onderwerp. Tot ze alle medewerking aan discussies over
besnijdenis weigerde. Ze wilde als schrijfster worden gezien en niet het imago krijgen
van spreekbuis voor de beweging tegen de praktijken van vrouwenbesnijdenis. Idil,
een meisje ging over het gevecht van een jonge vrouw om als volwaardig mens te
worden geaccepteerd. Dat is wat ze wilde vertellen en dat alleen al leverde haar
keiharde, negatieve reacties op vanuit de Somalische gemeenschap in Nederland.
Toch ging ze door.

Tweede roman
Het thema in haar tweede roman De generaal met de zes vingers, verschenen in
januari 2001, gaat over de vlucht van een Afrikaans gezin en het aanpassingsproces
in Nederland. Geen nieuw onderwerp in de literatuur, maar wel nieuw voor de auteur.
Op het omslag
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van Idil, een meisje gebruikten we een foto van Yasmine met een bloedrode hoofddoek
die voor dat doel in een studio was gemaakt. Voor haar tweede roman kwam ze zelf
met het voorstel om zich naakt met sluiers op een Nederlands strand te laten
fotograferen. Dat beeld klopte met de inhoud van het boek. Dus we kozen voor die
omslag. Sterker nog: omdat we het een belangrijk boek vonden, gebruikten we de
foto voor de cover van de aanbiedingsbrochure. De brochure was nog niet uit of Het
Parool kon niet nalaten op te merken dat schrijfster en uitgever wel ergerlijk ver
gingen in hun pogingen het boek te verkopen. De bekende treinkrant Spits schreef:

‘Uitgevers zijn slim. Als je een auteur hebt die vrouw, jong, mooi en ook nog
multicultureel is, zet je haar natuurlijk bloot op de cover, slechts gehuld in een
doorschijnende shawl, dansend op het Hollandse strand.’
De schrijfster was boos. Niet zozeer op de journalisten, maar meer nog op zichzelf.
Omdat ze zo naïef was geweest te denken dat een boek op zijn eigen waarde zou
worden beoordeeld en bijzaken er niet toe zouden doen.
Gelukkig is in de positieve recensies de nadruk op het boek gelegd. In vergelijking
met haar debuut is de taal rijker en de stijl breder geworden. Ook de humor wordt
niet geschuwd. Met De generaal met de zes vingers zet Yasmine Allas een nieuwe
stap. En een volgende is in de maak. De positie van de islamitische vrouw en de
problematiek van de vluchtelingen heeft ze in literaire zin achter zich gelaten. De
volgende roman vormt zich in haar hoofd. Het gaat over twee vrouwen met totaal
verschillende achtergronden die elkaar bij toeval ontmoeten, maar een bijzondere
relatie ontwikkelen. Van die roman wordt door de auteur, de uitgever, de recensent
en de lezer nog weer meer verwacht dan van de twee vorige. En terecht. Boeken
moeten immers op hun eigen waarde worden beoordeeld. Dan is de vraag:
‘Multiculturele auteurs: de waan van de dag of een serieuze ontwikkeling?’ niet aan
de orde.

Eindnoten:
1 Literatuur. Tijdschrift voor Nederlandse letterkunde. Jaargang 15, nummer 6, 1999.
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Wereldliteratuur als intercultureel discours
I against my brother
I and my brother against our cousin
I, my brother and our cousin against the neighbours
All of us against the foreigner.

Uit: Bruce Chatwin, The Songlines. London: Picador, 1988.
André Mottart

Cultural awareness
Het ‘westen’ hecht veel waarde aan de vrije keuze van het individu. Ons geloof in
het individualisme verklaart nogal wat culturele geplogenheden. Denk maar aan ons
huwelijkssysteem. Als de basis voor een vaste relatie voor de rest van ons leven
aanvaarden wij de vaak compleet irrationele privé-verliefdheid van een jongere van
een jaar of zestien, die nog maar nauwelijks weet wat het leven te bieden of niet te
bieden heeft. In onze cultuur is dat echter onze optie: de partnerkeuze is volledig
vrij. Vanuit andere culturen gezien is dat echter een compleet gek idee. Leg het maar
eens uit aan Turken die gearrangeerde huwelijken een goed systeem vinden. Wij
vinden dat onaanvaardbaar. Maar wat stellen we in de plaats? Een complete loterij!1
Trouwens ook op andere vlakken werkt het ‘individualisme’ blijkbaar niet zo best:
de vereenzaming van veel mensen in onze steden is hier maar één voorbeeld van.
Enige bescheidenheid past hier wel: ook wij hebben ‘maar’ een mensvisie die uit
onze cultuur voortkomt, ze is niet edeler dan die van anderen.
Tegen de achtergrond van een hybridische samenleving wordt dan ook gesteld dat
mensen met verschillende wortels naast elkaar moeten kunnen leven en zonder
vooroordelen over de grenzen van ras, taal, geslacht en leeftijd heen moeten leren
kijken en denken.
Een prachtig programma dat elke leerkracht steevast onderschrijft, maar kunnen
we de jongeren waarmee we dagelijks werken dit zo maar opleggen? Natuurlijk niet.
Laten we de lat wat lager leggen en hopen dat de jongeren een gevoel ontwikkelen
voor wat wij cultural awareness zouden willen noemen: een herkennen van
verbindingen en verschillen tussen culturen, met een oog voor de door mensen
gemaakte machtsstructuren die hierbij een rol spelen, met andere woorden: het
verstrekken van enig inzicht in de betrekkelijkheid van het eigen gedrag. Naast
nationale en monoculturele waarden twijfelt vandaag dan ook niemand meer aan het
belang van ‘intercultureel onderwijs’.

Literatuuronderwijs
Het creëren van ‘cultural awareness’ bij leerlingen van het secundair/voortgezet
onderwijs is dan ook terecht een van de ‘vakoverschrijdende eindtermen’. Literatuur
lijkt ons hier per definitie een geschikt medium om inzicht in en begrip voor
andermans ideeën bij te brengen.
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In deze postmoderne tijden weten we maar al te goed dat ‘het goede, het ware en
het schone’ relatieve begrippen zijn. En illustreert literatuur dit niet op een veelzijdige
wijze? Wat schrijvers zeggen, is niet meetbaar maar ligt juist daarom dichter bij het
dagelijkse leven. Schrijvers huldigen een ironische afstand ten opzichte van het
alledaagse leven: ze weten hoe zeer de zuiverheid ontbreekt in het dagelijks leven
en bieden ons daarom een wereld aan beschreven vanuit verschillende gezichtspunten.
Schrijvers zijn ook goed in details: de roman laat verscheidenheid toe. Hierdoor laat
de literatuur de lezer toe dank zij zijn verbeeldingskracht zich als het ware in de
ander in te leven.
Richard Rorty omschrijft literatuur als een vaardigheid tot solidariteit: literatuur
ontwikkelt het vermogen andermans vernedering op te merken als die zich voordoet,
hoe te leren zichzelf te vervreemden om op die manier toegankelijk te zijn voor al
die vreemden, in onze directe omgeving en in verre landen.2 En dat laatste is natuurlijk
wat we nodig hebben, willen wij onze leerlingen enig inzicht bieden in de complexiteit
van de multiculturele samenleving.

Welke literatuur? Welke teksten?
Uiteraard mogen leerlingen lezen wat betrekking heeft op hun ervaringen,
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maar hiertegenover stellen we dat lezen ook ervaringen schept. Onderwijs moet
uitdagingen inhouden. Gezien ons onderwerp huldigen wij geen gesloten
museumopvatting van de westerse cultuur: het is juist interessant te kijken wat je
aan de (nationale) canon kan toevoegen.3
Wat tekstsoorten betreft zien we literatuur zo breed mogelijk:
‘Ik vind die grens van fictie en nonfictie niet zo vreselijk interessant Fictie is
tegenwoordig ook bijna nooit meer helemaal bedacht in het brein van de man die in
de maag van de walvis zit Ze heeft altijd te maken met de werkelijkheid en de politieke
situatie.’4
Wanneer we onze teksten selecteren merken we al gauw dat hoewel het soms om
zeer klassieke teksten gaat, al vlug relaties ontstaan met andere teksten die zich niet
beperken tot wat ik gemakshalve de hogere literatuur noem. Vanuit de leefwereld
van de leerling kunnen ook jeugdbewerkingen, stripverhalen, enzovoorts aan bod
komen. Het gaat trouwens om meer dan ‘tekst’, ook video-, film- en
televisiebewerkingen behoren tot de canon van de moderne lezer/kijker. Dit ruimere
perspectief impliceert dat de ‘tekstverzameling’ er heel anders gaat uitzien, het
beeldmateriaal speelt immers een essentiële rol in de leefwereld van de leerlingen.
Ook de manier om teksten te lezen, te benaderen kent nauwelijks grenzen:
literatuurwetenschap wordt pas bron van leven, wanneer zij verbindingslijnen trekt
met bijvoorbeeld geschiedenis, sociologie en antropologie:
‘Als men de nationale en internationale context van bijvoorbeeld Dickens' uitbeelding
van Victoriaanse kooplieden negeert of uit het oog verliest en zich uitsluitend richt
op de interne samenhang van hun rollen in zijn romans, mist men een essentieel
verband tussen zijn fictie en de historische wereld. Nu verzwakt of degradeert het
leggen van verbanden de waarde van de romans als kunstwerk niet, integendeel,
vanwege hun wereldsheid en hun complexe banden met de werkelijke achtergrond
zijn ze als kunstwerk juist interessanter en waardevoller.’5
Wij gebruiken dan ook in onze voorbeelden een toespraak, fragmenten uit
hedendaagse én historische romans (al of niet canonwerken), een scenariotekst en
filmfragmenten. En die worden niet enkel vanuit het literaire perspectief behandeld.
We opteren dus duidelijk voor literatuur in de ruimste zin van het woord. De bedoeling
hiervan moge duidelijk zijn: bij de leerlingen een gevoeligheid ontwikkelen voor
complimentariteit en voor de complexiteit van de wereld. Lezen is met andere
woorden expansief, niet exclusief, zo pas kan de gedeelde cultuur groeien.

De praktijk
In wat volgt presenteren we u een drietal voorbeelden waarbij we pogen de leerlingen
(multi)cultureel bewuster te maken aan de hand van literatuur. Het is hierbij niet
alleen onze bedoeling leerlingen te confronteren met het vreemde, maar ook de
nadruk te leggen op overeenkomsten. In alle lessen staat het discours van de tekst
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en van de leerlingen centraal, overtuigd als we zijn van het grote belang van de
interactie tussen leerkracht, leerling en leerstof bij de kennisoverdracht. De gekozen
werkvormen benadrukken telkens de explicitering van het eigen cultureel bepaald
gedrag of dat van de ‘anderen’. Elke lessuggestie sluit in één of meerdere opzichten
bij de leerplannen Nederlands aan: magischrealisme in de literatuur, vergelijking
roman met film, geschiedenis van de roman, et cetera. Alle lessen werden gegeven
in een eerste en tweede determinatiejaar Algemeen Secundair Onderwijs (vergelijkbaar
met de laatste jaren vwo). Het tweede en derde voorbeeld werd ook in de laatste jaren
van het technisch onderwijs gegeven (min of meer te vergelijken met havoniveau),
het derde voorbeeld ook in het beroepsonderwijs (vmbo).

Feit en fictie: Latijns-Amerikaanse literatuur6
Toen Colombus in 1492 in ‘Amerika’ voet aan wal zette, werd hij met een volledig
vreemde wereld geconfronteerd. Niet anders verging het andere ontdekkingsreizigers.
Zij zagen deze Nieuwe Wereld door een Europese bril en projecteerden er het westers
ideeëngoed van hun tijd op. Ook de historici lieten zich niet onbetuigd. Het gevolg
is dat in hun relazen feiten, mythologisch-religieuze beelden en fantastische
voorstellingen door elkaar lopen. Sporen hiervan vinden we tot vandaag in de
Latijns-Amerikaanse literatuur terug. Inzicht in haar complexiteit kon, dachten we,
bij onze leerlingen de politiek chaotische situatie van het Zuid-Amerikaanse continent
verhelderen en tot meer begrip leiden voor de in de (Europese) volksmond vaak
verguisde ‘cocaboer’.
Wij gingen uit van de toespraak van Gabriel Garciá Márquez die hij naar aanleiding
van de in ontvangstneming van de Nobelprijs in 1982 hield.
Meteen heb je een niet oninteressant perspectief: een Latijns-Amerikaans schrijver
spreekt een (hoofdzakelijk) westers publiek toe, waarbij hij de mondiale en intern
Latijns-Amerikaanse historische en politieke problematiek behandelt. Bovendien
kaart hij het karakter van de Latijns-Amerikaanse literatuur aan. Om een en
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ander bij de leerlingen wakker te roepen kregen ze een geschiedkundige en een
geografische kaart van Zuid-Amerika, een woordenlijst met de wat moeilijker woorden
en minder gekende eigennamen.
Die tekst wordt door de docent voorgelezen - een toespraak leent zich hier uiteraard
toe - waarna een klassegesprek volgt. Tegen het einde van het eerste lesuur moeten
de leerlingen inzien dat de Latijns-Amerikaanse literatuur moet begrepen worden
als een maatschappelijk verschijnsel. Dat volgt uit de inhoud van de toespraak: de
omstandigheden waarin die literatuur is tot stand gekomen, de nauwe betrokkenheid
van deze schrijvers met de maatschappelijke situatie van hun continent. Maar ook
de specifieke doelstellingen van deze literatuur komen aan bod: het onthullen van
een eigen, niet door het westen opgelegde, identiteit en het afdwingen van respect
ten opzichte van de Latijns-Amerikaanse wereld.
Hoe de schrijvers in hun romans uitdrukking geven aan deze Latijns-Amerikaanse
identiteit is onderwerp voor een tweede lesuur. Hiertoe hebben we een aantal
fragmenten uit Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel Garciá Márquez geselecteerd.
Het boek beschrijft de lotgevallen van zes generaties van de familie Buendia. De
stamvader stichtte het dorpje Macondo dat in z'n opgang en verval symbool staat
voor de Latijns-Amerikaanse geschiedenis. In een verbluffende taal en stijl, die vooral
gekenmerkt wordt door een subliem gebruik van het magisch-realisme, vertelt deze
familiekroniek over de verovering door de Spanjaarden, de zinloze strijd en revolutie
om de macht tussen liberalen en conservatieven, de macht en corruptie van de
bourgeoisie, de militairen en de kerk; het Noord-Amerikaans imperialisme; het begin
van de afhankelijkheidsrelatie met de Verenigde Staten in het begin van de 20ste
eeuw, het begin van de arbeidersbeweging,...
De gekozen fragmenten belichten ofwel wat Alejo Carpentier een typisch
Latijns-Amerikaanse context7 noemt ofwel illustreren het typisch Latijns-Amerikaanse
magisch-realisme8.
Die fragmenten moeten de leerlingen voor de aanvang van deze tweede les gelezen
hebben. Liefst met een opdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal gerichte
vragen die de leerlingen helpen deze specifieke inhouden te ontdekken. Opnieuw in
een onderwijsleergesprek wordt die huislectuur besproken, aangevuld met Alejo
Carpentiers theorie.
Krijgen de leerlingen in de eerste les de maatschappelijke toestand van
Latijns-Amerika onder ogen, moet de tweede les hen duidelijke maken dat door die
maatschappelijke wantoestanden de auteurs zich niet geroepen voelen zo maar
verhaaltjes te schrijven, maar hen tot een literatuur beweegt die een uitdrukking is
van hun eigen identiteit, die de toeschouwer op zijn minst tot nadenken zou aanzetten
en waarvoor zij respect claimen.
De interactie met de leerlingen moet zorgvuldig voorbereid worden. Je mag immers
niet in de val trappen het naar de leerlingen toe zo te laten overkomen dat de hele
Latijns-Amerikaanse literatuur een soort eenheidsworst is.
Marquez is slechts één mogelijkheid van één cultuur onder de vele culturen van
de verscheidene Latijns-Amerikaanse landen, die ook intern verschillend zijn en
weliswaar putten uit een gemeenschappelijke voorstellingswereld maar die elk onder
invloed van hun eigen politieke en raciale geschiedenis, verschillende ideeën van
nationaliteit en identiteit en verschillende talen, een eigen richting zijn ingeslagen.
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Het raciale gareel: migrantenliteratuur
In theoretische beschouwingen rond intercultureel literatuuronderwijs9 wordt vaak
gediscussieerd of ‘migrantenliteratuur’ wel in de klas kan.10 Als mogelijk bezwaar
wordt aangehaald dat migrantenleerlingen zich er eventueel wat ongemakkelijk bij
zouden kunnen voelen. Het kan echter ook voordelen bieden: allochtonen krijgen de
mogelijkheid met distantie te reflecteren op eigen problemen en autochtone leerlingen
kunnen de problemen van klasgenoten beter leren begrijpen. Of onderstaande
lessuggestie geschikt is hangt nauw samen met klas- en schoolcultuur.
De lessuggestie kan aansluiten met het in de leerplannen vermelde vergelijken
van de media film en roman. In deze beeldtijd liggen de voorbeelden uiteraard voor
het rapen. Wij vonden bij de Brits-Pakistaanse schrijver Hanif Kureishi geschikt
lesmateriaal.
Kureishi schreef scenario's voor verscheidene films, onder andere My beautiful
laundrette11, en enkele romans, waaronder De boeddha van de buitenwijk12.
My beautiful laundrette geeft een met humor gebrachte kritische kijk op het Engeland
van Margaret Thatcher, waarbij de Pakistani de traditionele Engelse deugden
incarneren en de Britten zelf de marginalen zijn. Opmerkelijk is ook het weghalen
van de homoseksualiteit uit de probleemsfeer. Het gekozen fragment (ongeveer vijf
minuten) toont ons de twee protagonisten Omar en Johnny - een migrant en een
blanke - die samen een wassalon uitbaten.
Johnny's vroegere bendevrienden, die het niet kunnen hebben dat hij hen de rug
toekeerde, voor een migrant dan nog wel, komen de boel kort en klein slaan.
Dit stukje film werd vergeleken met een fragment uit De boeddha van de
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buitenwijk: een ontwikkelingsroman waarin de cultuurblindheid van de westerse
samenleving wordt blootgelegd.
De teneur van het boek luidt het zijn de anderen die je steeds het leven zuur maken
met hun verwachtingen, hun vooroordelen en je zo in een bepaald cultuurpatroon
duwen.
‘Door velen word ik beschouwd als een wonderlijk soort Engelsman, een nieuwe
variëteit als het ware, die het product is van twee oude culturen. Maar dat zal me een
zorg zijn - ik ben een Engelsman (waar ik overigens bepaald niet prat op ga), ik ben
opgegroeid in één van de voorsteden van Zuid-Londen en ik ben van plan iets van
mijn leven te maken,’ aldus de hoofdfiguur Karim Amin op de eerste bladzijde van
het boek.
Het fragmentje dat we uit deze roman selecteerden beslaat een viertal bladzijden en
beschrijft hoe Karim een (blanke) vriendin Helen bezoekt en door haar vader de deur
wordt gewezen.13
De film- en romanfragmenten bieden interessant vergelijkingsmateriaal, in die zin
dat ze min of meer dezelfde situatie behandelen: relaties met kleurlingen kunnen niet
getolereerd worden en dat wordt met geweld aan de betrokkenen diets gemaakt. Maar
in een verschillend medium (film/roman) en in een verschillende stijl (‘fysiek wreed’
tegenover ‘mentaal wreed’, met name ironisch).
Deze punten kregen aandacht tijdens de bespreking in de klas. Uiteraard werd ook
het gedrag van de protagonisten geduid en geconfronteerd met eigen gedrag in
gelijkaardige situaties. Op dat ogenblik vonden rassenrellen in Brussel (Vorst) plaats
en getuigden sommige allochtone leerlingen dat ze niet in dancings werden toegelaten.
Er werd ook een eerder technische vergelijking gemaakt tussen beide media door
het romanfragment te vergelijken met het scenario van de film.14

De achterkant van het gelijk: een westers canonwerk
Ik eindig niet toevallig met dit voorbeeld. We hebben hier immers te maken met een
tekst die je kunt lezen als een in vraag stellen van de westerse mythe. Robinson
Crusoe van Daniel Defoe illustreert niet alleen het klassieke Europese erfgoed maar
toont ons ook de mythe van het Europese gelijk. Centraal in de roman staat de
ontmoeting met Vrijdag, de man uit de Derde Wereld. Abram de Swaan zegt in zijn
gesprek met Anil Ramdas in de VPRO-uitzending In mijn vaders huis op een bepaald
ogenblik het volgende:
‘Het gaat om iets anders: de juiste vraag is hoe je rekening met elkaar kunt houden
zonder dat je afbreuk doet aan je eigen waarden. (...) Je kunt etnisch zijn, je kunt
nationalistisch zijn, je kunt god weet wat allemaal zijn, maar je moet op één vraag
antwoorden, namelijk hoe je met andere mensen wil omgaan.’15
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En dat is nu precies een interessante invalshoek voor de moderne lezer van Robinson
Crusoe: moest Robinson zich aanpassen? Had hij het recht zo met Vrijdag om te
gaan? Hoe racistisch is Defoe en wat impliceert dat voor onze moderne waardering
van deze klassieker? En voor onze houding ten opzichte van migranten vandaag?
We suggereren een mogelijk lesverloop. In een eerste fase wordt in groepjes een
gesprek voorbereid rond onderstaande beweringen. Zowel goedals afkeuring dienen
gemotiveerd. Bij een eventuele afkeuring hoort de opdracht: wijzig het citaat zo dat
de hele groep ermee kan instemmen.
1 Vreemdelingen moeten zich zo vlug mogelijk aan het gastland aanpassen.
2 Veel van de ontwikkelingslanden nemen te weinig initiatieven, dus blijven ze
onderontwikkeld.
3 Sommige van de Derde-wereldlanden hebben vandaag nog geen hogere graad
van beschaving bereikt.
4 Minderheden waar dan ook moeten zich aanpassen aan gewoonten en waarden
van de meerderheid.

In een tweede fase - of volgende les - worden twee romanfragmenten met elkaar
vergeleken. Een stukje uit Robinson Crusoe van Daniel Defoe16 en een fragment uit
een bewerking ervan Vrijdag of het andere eiland van Michel Tournier17. Beide
fragmenten tonen hoe Robinson met Vrijdag omgaat. In het laatste boek leidt de
confrontatie tussen de westerse en de andere cultuur tot een tegenovergesteld resultaat
als in Robinson Crusoe. Niet Vrijdag wordt door Robinson opgevoed tot een
Europeaan, maar Robinson laat zich inwijden door Vrijdag in een spirituele omgang
met de natuur. De koloniale verhoudingen worden er omgekeerd.18 In een volgende
les hebben we de leerlingen geconfronteerd met een televisiedocumentaire betreffende
de migratie in Canada.19 De reportage toont hoe Canada vandaag de dag jaarlijks zo'n
kwart miljoen migranten (vooral uit Azië) binnenlaat, maar dan wel tegen haar
voorwaarden: je moet hooggeschoold zijn, de Canadese nationaliteit aannemen,
trouw zweren aan de koningin, het volkslied tijdens een ‘naturalisatie’-plechtigheid
(proberen) meezingen,... met andere woorden: er lijkt niet veel veranderd. ‘Canada
Robinson’ dicteert nog altijd
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‘Vrijdag de Aziaat’ wat hij moet doen en laten.
In dezelfde reportage zit ook een leuke correctie naar de blanke toe: een Chinese
immigrant verklaart doodleuk dat zij - de Aziaten - de hardere werkers zijn, ofwel
niet de Canadezen. Precies het verwijt dat ook vele blanken ten opzichte van het
zwarte ras huldigt. Een gesprek rond het bekijken van dit filmfragment werd als een
soort van evaluatie-oefening ter afsluiting van deze lessenreeks gehouden.

Ten slotte
En of de leerlingen na enkele van deze lessen nu toleranter ten opzichte van hun
allochtone medeburgers zijn, laat zich slechts raden. We toonden slechts enkele
voorbeelden hoe we een bepaald probleem thematiseren, van alle kanten pogen te
bekijken doorheen de diverse media. En dat in plaats van het onmogelijke na te
streven: het formuleren van oplossingen of van een gelijk. Op die manier, door de
confrontatie en de dialoog centraal te stelllen, hopen we wat meer inzicht te krijgen
in eigen en andermans (voor)oordelen. In ieder geval kunnen we hopen dat de
leerlingen na enige confrontaties met wat gedegener argumenten tegen deze
problematiek aankijken.
Dit artikel is een bewerking van een eerder verschenen artikel in het tijdschrift Vonk.
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Toespraak van de Colombiaanse schrijver Gabriel Garciá Márquez
tijdens zijn inontvangstneming van de Nobelprijs voor literatuur,
Stockholm, 1982
De eenzaamheid van Latijns-Amerika
Antonio Pigavetta, de Florentijnse scheepvaarder die Magellaan vergezelde op zijn
eerste reis rond de wereld, hield een nauwgezet dagboek bij over zijn reis door ons
Zuid-Amerikaans continent. Dit dagboek lijkt wel een avontuur in de verbeelding te
zijn. Zo vertelde Pigavetta dat hij varkens had gezien met hun navel op de rug, en
vogels zonder poten, dat de vrouwtjes van bepaalde soorten huneitjes uitbroedden
op de ruggen van de mannetjes. En dat nog andere soorten, zoals de jan-vangenten
zonder tongen, bekken hadden die leken op een lepel. Hij schreef dat hij een monster
van een dier had gezien met het hoofd en de oren van een muildier, de romp van een
kameel, de hoeven van een hert en het gehinnik van een paard. Ook vertelde hij dat
ze voor de eerste inboorling die ze in Patagonië hebben ontmoet, een spiegel hadden
geplaatst en hoe deze overgevoelige reus zijn verstand verloor uit vrees voor het
beeld van zijn aangezicht.
Dit korte en fascinerende boekje waarin we al de kiemen van onze hedendaagse
romans kunnen waarnemen, is zeker niet de meest verrassende getuigenis over onze
Latijns-Amerikaanse werkelijkheid van die tijd. De kroniekschrijvers van Indië
bijvoorbeeld, hebben ons ontelbare andere wonderbaarlijke getuigenissen
achtergelaten. De meest bekende is wel deze over Eldorado. Ons denkbeeldig land
waarnaar veel is gezocht, maar dat nooit gevonden werd. Het kwam voor op vele
kaarten gedurende een lange periode en veranderde telkens van locatie en omvang
naargelang de grillen van de toenmalige cartografen.
Het verhaal van de mythische Alvar Nunez Cabeza de Vaca die op zoek was naar
de bron van de eeuwige jeugd, vertelt dat hij gedurende acht jaar het noorden van
Mexico verkend heeft in een waanzinnige expeditie waarvan de leden elkaar opaten.
Slechts vijf van de zeshonderd die vertrokken, keerden terug naar huis. Een van
de vele mysteries die nooit onthuld werden, is dat van de elfduizend muildieren die
elk geladen met honderd pond in gewicht aan goud, op een dag vertrokken uit Cuzco
om het losgeld van Atahualpa te betalen en die nooit op hun bestemming aankwamen.
Later, gedurende de koloniale periode, zouden er goudklompjes gevonden zijn in de
magen van kippen die verkocht werden in Cartagena de Indias. De krankzinnige
goudkoorts onder de oprichters van Latijns-Amerika was de nagel aan onze doodskist
tot op zeer recente datum. Om maar een voorbeeld te geven: nog maar in de vorige
eeuw werd er een Duitse missie aangesteld om de bouw van een spoorweg tussen
de oceanen over de Panamaniaanse landengte te bestuderen. Deze missie concludeerde
dat het project uitvoerbaar was op voorwaarde dat de rails niet vervaardigd werden
van ijzer (wat in de streek een schaars metaal was), maar wel van goud.
De onafhankelijkheid van de Spaanse overheersing heeft ons niet gered van deze
waanzin: generaal Antonio Lopez de Santa Anna die driemaal dictator was van
Mexico, liet zowaar zijn rechterbeen, dat hij verloren had in de zogenoemde ‘War
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of the Cakes’, in pracht en praal begraven. Generaal Garcia Moreno regeerde
gedurende zestien jaar over Ecuador als een absoluut monarch. Zijn dode lichaam,
gekleed in volledig uniform en borstharnas met al zijn medailles, zat rechtop op de
presidentiële troon. Generaal Maximilan Hernandes Martinez, de theosofische despoot
van El Salvador die dertigduizend boeren heeft laten doden tijdens een woeste
moordpartij, vond een pendel uit om te ontdekken of voedsel al dan niet vergiftigd
was en liet de straatlampen overtrekken met rood papier om een roodvonkepidemie
te bestrijden. Het monument van Generaal Francisco Morazan dat opgericht werd
op de hoofdplaats van Tegucigalpa, is in werkelijkheid een standbeeld van Marshall
Ney dat gekocht werd in een opslagplaats van tweedehandsbeelden in Parijs.
(...) Nooit hebben wij, Latijns-Amerikanen, een moment van sereniteit gekend. Ooit
hadden we een president, begaan met het lot van de mens, die verwikkeld was in een
paleisoorlog en stierf, terwijl hij helemaal in zijn eentje vocht tegen een heel leger.
Een ander goedaardig man en een democratische militair werden elk van het leven
beroofd tijdens twee vliegtuigrampen die voorkwamen onder zeer verdachte
omstandigheden, omstandigheden die nooit werden opgehelderd.
Er zijn vijf oorlogen geweest, zeventien staatsgrepen en de opkomst van een duivelse
dictator die in naam van
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God de eerste volkerenmoord in het Latijns-Amerika van onze tijd tot stand heeft
gebracht. Momenteel sterven twintig miljoen Latijns-Amerikaanse kinderen voor
hun tweede verjaardag; dat is meer dan al de kinderen tezamen, geboren in Europa
sinds 1970. Bijna honderdtwintigduizend mensen zijn verdwenen als gevolg van
repressie, wat te vergelijken is met alsof vandaag niemand zou weten waar al de
inwoners van Uppsala (Zweden) waren. Vele vrouwen die gearresteerd werden tijdens
hun zwangerschap, hebben hun kinderen gebaard in Argentijnse gevangenissen.
Maar dan nog; waar of wie hun kinderen zijn is niet gekend: ofwel werden ze
doorverkocht in geheime adoptie, ofwel geïnterneerd in weeshuizen door de militaire
autoriteiten. Tweeduizend Latijns-Amerikaanse mannen en vrouwen en meer dan
honderdduizend mensen uit drie heel kleine hardnekkige landjes in Centraal-Amerika,
Guatemala, El Salvador en Nicaragua, hebben hun leven moeten opofferen in de
strijd tegen deze afschuwelijke gang van zaken. Als dit zou gebeuren in de Verenigde
Staten, zou het proportionele aandeel één miljoen zeshonderd gewelddadige doden
betekenen in vier jaar tijd. Een miljoen mensen zijn, gevlucht uit Chili, een land dat
bekend staat om zijn traditie van gastvrijheid: dat is tien procent van de Chileense
bevolking. Uruguay, een piepklein landje met tweeënhalf miljoen inwoners, een
landje dat zichzelf altijd beschouwde als één van de meest geciviliseerde landen van
het continent, heeft één op vijf van zijn bewoners verloren aan ballingschap. De
burgeroorlog in El Salvador heeft sedert 1979 ongeveer één vluchteling per twintig
minuten voortgebracht. Als er een land gevormd zou worden van al de
Latijns-Amerikanen die in ballingschap of in gedwongen emigratie leven, zou het
een grotere bevolking hebben dan Noorwegen.
Ik waag het te denken dat het deze uitzinnige werkelijkheid is, en niet alleen de
literaire uitdrukking daarvan, die dit jaar de aandacht van de Zweedse Academie der
Letteren heeft gekregen. Een werkelijkheid die niet die van het papier is, maar met
ons leeft en ieder moment van onze ontelbare doden bepaalt. Een werkelijkheid ook,
die een bron van

onverzadigbare schepping vol ongeluk en schoonheid voedt, en een waarvan deze
nostalgische Columbiaan slechts een door het lot aangewezen cijfer is. Dichters en
bedelaars, musici en profeten, krijgslieden en booswichten, alle schepsels van die
buitensporige werkelijkheid, hebben maar een gering beroep hoeven doen op de
verbeeldingskracht. De grootste uitdaging voor ons is immers het gebrek geweest
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aan elementaire hulpmiddelen om ons bestaan geloofwaardig te maken. Dit, vrienden,
is de kern van onze eenzaamheid.
Wij, Latijns-Amerikanen, zijn reeds verlamd en verbijsterd door de buitenzinnigheid
van onze eigen ellende in onze wereld. Als het dus voor ons al zo moeilijk is om
onze situatie te begrijpen, is het zeker niet moeilijk te verstaan dat de denkers van
de noordelijke kant van de wereld, die zo verrukt zijn over hun eigen westerse cultuur,
geen degelijke middelen hebben gevonden om onze werkelijkheid op een correcte
manier te interpreteren. Helaas blijft het westen ons benaderen met haar eigen
waardemeter zonder er bij stil te staan dat het leven voor ons verschillend is en dat
onze zoektocht naar onze eigen identiteit al even vurig en bloedig is voor ons als het
was voor hen. Onze werkelijkheid interpreteren volgens denkpatronen die ons vreemd
zijn, draagt er alleen maar toe bij ons steeds onbekender, onvrijer, steeds eenzamer
te maken. Misschien zou oud kwetsbaar Europa meer medevoelend zijn als het ons
probeerde te zien vanuit de
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ervaring die het heeft met zijn eigen verleden. Vergeet Europa immers niet dat
bijvoorbeeld Londen driehonderd jaar nodig had om zijn eerste omwalling te bouwen
en nog eens driehonderd vooraleer het zijn eerste bisschop had; dat Rome pas
vastgelegd werd in de geschiedenis door toedoen van een Etruskische koning, nadat
het ongeveer twintig eeuwen lang in de duisternis van onzekerheid verbleef, dat het
pacifistische Zwitserland van vandaag dat ons zo bekoort met zijn milde kazen en
spitsvondige horloges, in de zestiende eeuw een bastion van huurmoordenaars was
dat van Europa een bloedbad heeft gemaakt. Zelfs tijdens het hoogtepunt van de
Renaissance, het tijdperk waarin de klassieke oudheid werd opgehemeld, hebben
twaalfduizend huursoldaten van de keizerlijke legers Rome geplunderd en platgewalst
en zo achtduizend van zijn inwoners gedood.
(...) Het westen moet ons fundamenteel anders gaan bekijken. Jullie solidariteit met
ons maakt ons niet minder eenzaam zolang we geen daden van echte steun zien aan
de mensen die het verlangen hebben een eigen leven te leiden in een wereld waarvan
alle goede dingen onder elkaar verdeeld worden.
Latijns-Amerika wil niet een willoze pion zijn en zou dat ook nooit mogen zijn, zoals
het ook niet wil dat zijn authenticiteit en onafhankelijkheid louter als frisse
voorbeelden dienen voor liet westelijk halfrond. Niettegenstaande dat de ver
gevorderde ontwikkelingen in de reismogelijkheden de enorme geografische afstand
tussen Amerika en Europa verkleind hebben, lijkt het wel dat deze ontwikkelingen
tegelijkertijd onze cultuurkloof vergroot hebben. Want waarom wordt de eigenheid
van onze literatuur onvoorwaardelijk erkend, terwijl onze uiterst moeizame pogingen
om sociale veranderingen door te voeren, met argwaan worden neergehaald? Waarom
moet het ontwikkelde Europa zich per se afvragen of liet niet mogelijk is dat zijn
westerse systeem van sociale rechtvaardigheid ook een streefdoel zou kunnen zijn
voor ons Latijns-Amerikanen, maar dan uitgevoerd volgens andere methoden en in
andere omstandigheden? Neen: het mateloze geweld en verdriet van onze geschiedenis
zijn het resultaat van eeuwenlang onrecht en eindeloos leed en niet van een
drieduizend mijl van ons bed beraamd complot. Vele Europese leiders en denkers
hebben dat nochtans gedacht, met de kinderlijkheid van grootvaders die de vruchtbare
dwaasheden van hun jeugd zijn vergeten, alsof er voor Latijns-Amerika geen ander
lot mogelijk was dan overgeleverd te zijn aan de twee grote heer en meesters van de
wereld.
Ondanks de onderdrukking en plundering, ondanks dat wij aan ons lot zijn
overgelaten, blijft ons antwoord ‘leven’. Noch overstromingen en plagen, noch
hongersnood en aardbevingen, noch eindeloze oorlogen eeuw na eeuw, hebben de
hardnekkige weerstand van het leven tegen de dood kunnen indijken. Ieder jaar zijn
er vierenzeventig miljoen meer geboortes dan sterftes een voldoende aantal nieuwe
levende zielen om New York ieder jaar zeven maal te bevolken. De meerderheid
onder hen is geboren in landen met weinig bestaansmiddelen, waarvan velen in
Latijns-Amerika. Aan de andere kant zijn de meer welstellende landen erin geslaagd
voldoende vernietigende kracht bijeen te brengen om niet alleen elk menselijk wezen
dat ooit heeft bestaan, maar zelfs elk ander levend wezen dat ooit het licht zag op
deze planeet van ellende, maar liefst honderd keer te vernietigen.
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Op een dag zoals vandaag heeft mijn meester William Faulkner op deze zelfde plaats
gezegd dat hij weigert het einde van het mensdom te erkennen. Ik zou me niet waardig
voelen om hier te staan waar hij ooit heeft gestaan, ware het niet dat ik me ten volle
bewust ben van het feit dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de
kolossale ramp die hij 32 jaar geleden weigerde te erkennen, nu een simpel
wetenschappelijke mogelijkheid is geworden.
Oog in oog met de realiteit die onze zinnen te boven gaat, die in vroegere tijden
utopisch moet geleken hebben, voelen verhalenvertellers zoals ik die in staat zijn om
alles te geloven, zich geroepen om te geloven dat het nog niet te laat is om een kleinere
utopie te scheppen: een nieuwe en grenzeloze utopie over een wereld waar niemand
voor iemand anders kan beslissen hoe die moet sterven waar liefde echt kan zijn en
waar geluk mogelijk is; waar de opeenvolgende generaties van honderd jaar
eenzaamheid eindelijk en voor altijd een tweede kans op aarde zullen hebben.
Vertaling: Saskia Roelants
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Het verhaal achter een verhalenverstelster
Gesprek met Titia Tarenskeen
Mijn tante Titi is een bijzondere vrouw. Voor de oorlog, zij was toen vijftien
lentes jong, verloor de oudste broer van mijn vader, die al een volwassen
jonge man was, in het toenmalig Nederlands Indië zijn hart aan haar. Na
de oorlog trouwden zij en ze leefden nog lang en gelukkig. Waar of niet
waar, zo ken ik die geschiedenis. Stof genoeg voor een roman, misschien
wel. Nog steeds vormt tante Titi met regelmaat het stralende middelpunt
en de spil van ‘selamatans’, waarbij familie en vrienden vergast worden
op heerlijk eten, muziek en verhalen. Sinds eenjaar of tien is zij - naast
vele andere bezigheden - verhalenvertelster. Zij heeft haar verhalen verteld
in vele culturele centra, op de radio, op scholen.
Voor mij redenen genoeg om met haar te praten over haar verhalen, haar
‘optredens’ als vertelster en over de rol van haar ‘land van herkomst’ in
die verhalen. Het verhaal achter een verhalenvertelster, in haar eigen
woorden.
Frank Tarenskeen

Hoe het zo is gekomen
‘Ik ben geboren op 1 januari 1923 in Bandoeng in het voormalig Nederlands-Indië.
Bandoeng, de hoofdplaats van de Preanger, eigenlijk de “Parahyangan”, hetgeen
betekent: de tuin der goden. Stel je voor, Frank, geboren te zijn in de tuin der goden!
Ik ben “professioneel” verhalenvertelster sinds een jaar of tien. Verbaast me nog
steeds. Met verhalen vertellen begon ik vanaf dat ik praten kon.
Natuurlijk, iedereen vertelde verhalen aan elkaar, dat was iets wat je gewoon deed.
Mijn tantes, mijn oma, vooral mijn moeder moest van ons steeds dezelfde verhalen
vertellen, we vroegen erom, en steeds opnieuw lagen we in een deuk. Ik ben geboren
onder het vertellen. Dat was het begin.
Toen kwamen we na allerlei omzwervingen in Holland. Het leven in Holland is
een verhaal apart, maar in 1989 ging jouw oom Dick dood. In de zomer van '90, toen
het verdriet mij nog steeds tegen de muren deed opklimmen en de kinderen op
vakantie waren - ze hadden me mee willen nemen, maar ik wou niet - las ik bij toeval
in een tijdschrift over een schrijfcursus “voor witte en zwarte vrouwen”. Hoe vind
je dat nou. Wat een onzin. Ik ben koffie verkeerd. Toch, zou het iets voor mij kunnen
zijn? Ik belde de organisatie of dat mocht en dan het liefst ingedeeld bij de “zwarte”
vrouwen. Dat kwam goed uit, er hadden zich veel witte maar slechts twee zwarte
vrouwen ingeschreven, een uit Chili en een uit Suriname. En ik dus uit Indië.
Maar ik was zo vol van alles behalve schrijven, dat ik op de aankondiging van de
cursus de kleine lettertjes in het geheel niet gelezen had.
De cursus werd geleid door Astrid Roemer van wie ik in allerijl wat uit de
bibliotheek had gelezen. Wij zaten daar met onze blocnotes en schrijfgerei, zei zij:
“Begin maar.” Ik zei: “Begin maar?” De vrouw naast me siste: “Dat heb je toch al
gelezen?” Had ik dus niet. Wat bleek? Je moest een figuur uit je leven voor ogen
hebben, een figuur die veel voor je betekende of betekend had, het mocht ook je zelf

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

zijn. Ik dacht toen snel aan mijn oma. Ik schreef in mijn mooiste schoonschrift op:
“Mijn oma”. In vijf à tien minuten moest je in ieder geval iets opgeschreven hebben.
Na twee minuten was ik klaar, dus ik zeg tegen haar, net als tegen de juffrouw op
school: “Ik ben klaar!” “Nu al?” Ik zeg: “Ik moet verschrikkelijk naar de wc.” “Ben
je klaar?” “Ik ben klaar.”
En zo is het begonnen. Ik ging over mijn oma vertellen, iedereen vertelde over
zijn eigen figuur. We bekeken het
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van elkaar, feedback werd dat genoemd. Op het einde van de week lazen we allemaal
ons eigen verhaal voor. Er was toen een Surinaamse, die zat bij de dichterskring, die
ging iets Surinaams, weet ik veel wat, openen in Utrecht, en zij wilde dat ik het
verhaal van mijn oma voorlas omdat ze het zo mooi gevonden had. Dat heb ik gedaan.
Maar dat ging om voorlezen. Nu weet je, dat ik met een groep vrouwen met zang
en muziek optreed. Voor die groep snuffel ik wel eens in advertenties of daar iets
bij zit waar wij wat aan kunnen hebben. Zo stuitte ik op cursussen “klank”,
“bewegen”, “presentatie op toneel”. Ik ging daar vaak naar toe. Op een van die
cursussen, je raakt met iedereen aan de praat, ontmoette ik een vrouw, die toen ik
haar vroeg wat ze voor de kost deed, antwoordde: “Ik ben verhalenvertelster.” Ik
zei: “God wat leuk, maar wat doe je voor de kost?” “Ik vertel verhalen.” Ik zei
verbaasd: “Is dat een baan? Verdien je daarmee?” Zij vertelde me dat het verhalen
vertellen, de orale literatuur, sinds kort erg in opkomst was. Die vrouw was Anne
van Delft, die sinds enkele jaren rond de jaarwisseling het Vertelfestival in De Balie
in Amsterdam deed. Zij nodigde me toen uit voor een workshop de week daarop. Ik
ging erheen, en het was een openbaring. Ik dacht: ja, dit is wat ik doen wil! Ik ben
meteen in het diepe gegooid, ze heeft me gevraagd voor het Festival in De Balie.
Daar heb ik jaren meegedraaid, en van lieverlee werd ik her en der gevraagd om
te komen vertellen. En dat doe ik vandaag de dag nog steeds, in bibliotheken, culturele
centra, op scholen, op een open plek in het bos en onder de waringin.’

Hoe de verhalen ontstaan
‘Bij alles wat ik schrijf, alles wat ik vertel, is er een bepaald iets waar mijn liefde
naar uitgaat. En terwijl ik schrijf, komen daar andere dingen bij, alsof het vanzelf
gaat. Bijvoorbeeld dat verhaal over mijn oma, waar ik zelf heel dol op ben, en waar
ik ook veel succes mee gehad heb, die oma uit mijn verhaal is mijn oma niet. Het is
een beetje mijn ene oma, een beetje mijn andere oma, een stukje van mijn moeder,
een stukje van een vriendin van mijn moeder, een stukje van mijn tante en het meeste
van mijzelf. En dat is eigenlijk met alle verhalen zo.
Soms is het ook zo dat ik voor een bepaalde gelegenheid gevraagd wordt een
verhaal te vertellen, zoals voor de opening van een tentoonstelling. Dan vraag ik
waar het verhaal over moet
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Tante Titia en haar dochter Pink

gaan, en dan wordt gezegd: “Over de liefde, of over wat dan ook, geeft niet wat.”
En dan denk ik: wat past bij die persoon? En dan kom ik bijvoorbeeld op schoentjes,
want op veel van jouw schilderijen zijn schoentjes te zien. En via die schoentjes ga
ik dan naar de liefde, ja zo gaat dat, en zo ontstaat een verhaal.’
Tante Titi refereert hier aan een leuk verhaal dat ze enige jaren geleden op haar
eigen bijzondere wijze bij de opening van een tentoonstelling van mijn schilderijen
heeft verteld.

Het schrijven, de voorbereiding
‘De voorbereiding gebeurt bij verschillende gelegenheden op verschillende manieren.
Soms vertel ik zomaar, omdat iemand zegt: “Ik heb zin in een verhaal. Heb jij zin
een verhaal?”
Maar voor een middagvullend programma, voor een publiek dat ik niet ken, neem
ik vaak een verhaal dat ik al ken, dat gaat dan vanzelf. Maar soms, als het om nieuwe
verhalen gaat die mij bezighouden, krijg ik allerlei invallen die ik dan op kleine
papiertjes schrijf. 's Avonds in bed, of tijdens het koken, tussen de trassie, de bawang
puti en het ge'goreng, dan schrijf ik op keukenpapier een zin die me invalt. Ik hou
heel erg van mooie zinnen. Dat weet ik van mezelf, maar wordt me ook door Anne
van Delft, die ook neerlandica is, verteld. Zij noemt het “literair”. Ik vind het gewoon
leuk, als het mooi klinkt. En dan af en toe wat “petjok” tussendoor, het andere uiterste.
Het belangrijkste in een verhaal is dat het goed loopt, maar die mooie zinnen schrijf
ik op, en leer ik echt uit mijn hoofd. De rest gaat daar dan vanzelf tussendoor. Niet
alle zinnen kunnen even mooi zijn. Toch?’
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Even komt het gesprek naar aanleiding hiervan op de schilderkunst. Zoals een doek
niet altijd vol geschilderd hoeft te zijn en zelfs grote velden die wel beschilderd zijn
leegte kunnen betekenen, zo functioneren misschien wel de ‘gewone’ zinnen tussen
de ‘mooie’ zinnen door. Via deze overpeinzingen keren we terug naar het vertellen:
‘Vaak is een verhaal gewoon leuk, het publiek amuseert zich. Maar een enkele
keer, en het kan gaan om een verhaal dat al vaker verteld is, wordt het echt mooi. En
dat heeft te maken met de tijd die je je gunt om het stil te maken, leeg als het ware.
Ook een vertelling hoeft niet helemaal gevuld te worden, je moet niet van alles uit
gaan leggen.’

Het vertellen, de presentatie
‘Er is een groot verschil tussen toneelspelen en vertellen. Op het podium staan acteurs
altijd in het felle licht en het publiek zit in het donker. Toen ik voor het eerst in
theaters optrad en vroeg om meer licht in de zaal en minder op mezelf wekte dat
nogal verbazing. Er kon wel voor “zaallicht” gezorgd worden - wat inhield dat alleen
de eerste twee rijen voor mij zichtbaar waren - want anders moesten alle lichten aan
en “dat kon toch zeker de bedoeling niet zijn?!” Nou dat was 't toevallig net wel,
want contact met het publiek is een eerste vereiste voor een verteller. Communicatie,
toch, Frank!
Een voorstelling bestaat meestal uit drie kwartier voor de pauze en nog een half
uur erna. Meestal begin ik met een eenvoudig, toegankelijk, kort verhaal ter
kennismaking. Dan weet iedereen hoe mijn stem klinkt, hoe ik mij beweeg, hoe ik
mijn handen gebruik. En ikzelf weet dan hoe er gereageerd wordt; hoe ik ze bij me
op schoot kan krijgen!
Daarna kan het “grote werk” beginnen. Het hangt natuurlijk van het verhaal af
hoe ik vertel: ingehouden of uitgelaten en alles daartussenin. Vaak zing ik erbij of
gebruik mijn kleine gambongs om sfeer te scheppen. Daar wordt ook de mimiek bij
aangepast Soms met handen en voeten, maar even vaak ook alleen stem en ogen.
Dat gaat intuïtief, dat gebeurt ter plekke. Waar het om gaat is altijd de intentie dat
elk verhaal dat je vertelt wáár is.’

Het land van herkomst
Als ‘Indo van de tweede generatie’ heb ik mij vaak tevergeefs geprobeerd voor te
stellen hoe het voor de generatie van mijn ouders geweest is, het moeten vertrekken
van de geboortegrond, op een beetje merkwaardige wijze ‘repatriëring’ genoemd.
Weggaan uit een wereld die met hun vertrek ook meteen gedoemd was te verdwijnen.
Ik vraag mijn tante hoe ze dat ervaren heeft, en hoe haar ‘land van herkomst’ in haar
verhalen doorwerkt.
‘In de eerste plaats vind ik niet dat je moet zeggen dat dat land, die wereld waarin
ik ben opgegroeid, niet meer bestaat Zolang degenen die het meegemaakt hebben
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nog niet dood zijn, sterker nog, zolang de verhalen blijven bestaan die in dat land
hun wortels hebben, bestaat dat land, die wereld nog.
Toen ik net in Holland gekomen was vanuit Nederlands-Indië, moest ik wat mensen
uitnodigen voor het jubileumfeest van mijn pianolerares. Ik zat in het feestcomité en
mij was opgedragen een aantal mensen te bellen. Ik belde naar haar allereerste leerling,
ene Paul, toneelspeler te Amsterdam, om te vragen of hij ook wilde komen. Het
eerste dat hij me vroeg was: “Bent u Indische?” Ik zie mijzelf nog blozen aan die
telefoon, want in die tijd wilde ik absoluut accentloos praten. Ik wilde in dat opzicht
Nederlandser zijn dan de Nederlander. Niet dat ik me schaamde Indische te zijn,
integendeel, zo ben ik geboren, zo leef ik en zo ga ik dood. Maar ik wilde keurig
praten. En ik praat zo keurig als ik kan, en hij zegt: “Bent u Indische?” Ik zweeg. En
het grappige was, na een tijdje zei hij: “Bent u er nog?” “Ja,” zei ik. “U schaamt zich
er toch niet voor? Ik vind het enig om uw accent te horen en te herkennen.” Zo heeft
hij eigenlijk mijn hele manier van praten, doen, en later dus ook vertellen beïnvloed.
Ik dacht ja: het is te zien dat ik Indische ben, waarom zou je het niet mogen horen
ook? Toen ben ik, zonder verkramptheid, gewoon, op mijn eigen wijze blijven praten.
Deze onbekende Paul heeft mij daartoe gebracht, van de ene op de andere dag.’

Tempo doeloe
‘Mijn opzet, toen ik begon te schrijven, ook bij het verhaal over mijn oma, is altijd
geweest dat ik het geluk, het plezier, het gemak dat ik daar ondervonden heb een
plaats wilde geven, maar dan wel zonder ook maar een zweem van nostalgie, van
zwaar, sentimenteel hyperverlangen dat je vaak ervaart bij Indische mensen die het
over “tempo doeloe” hebben. Ik denk dat mij dat lukt omdat ik zelf een licht mens
ben, licht van aard, en daarom hoef ik mijzelf daarin geen geweld aan te doen. Toch
probeer ik er alert op te blijven. Het grenst er wel aan, het blijft raken aan “tempo
doeloe”, hoe kan het anders. Maar zonder het zwaarmoedige van heimwee naar die
wereld. Je kunt natuurlijk niet altijd blijven vertellen over geluk. Maar zelfs ongeluk,
dood, verdriet zouden met een mate van lichtheid benaderd kunnen worden zonder
te tornen aan authenticiteit en diepte. Als ik op die manier vertel dan denk ik:
“Lekker!” En hebben mensen daar moeite mee: jammer dan.’
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Een verhaal van Titia Tarenskeen
Mijn Oma
Zal ik je van mijn oma vertellen? Hoe mooi ze was? Zo zacht en hoog, met van die
fonkelende ogen?
‘Matanya galak,’ konden mijn ooms wel eens meesmuilend zeggen: ‘Ma heeft
van die gevaarlijke ogen.’
Ze was groot voor een Indische.
Altijd gekleed in sarong en kabaya; geborduurde muiltjes aan de voeten; een
goud-glinsterende speld op haar boezem. Een hoge boezem. ‘Kaya Kropper’, kon
ze zeggen, als een kropduif, en lachte dan; en soms trippelde ze erbij heen en weer,
echt, als een duif.
Als ze zich naar me voorover boog rook ik de geur van melati. Die plukte ze 's
morgens vroeg bij de put, nog voor de zon op was. Na haar ochtendbad stak ze ze
in haar konde, haar haarwrong, en zo, schoon en geurig, tilde ze me uit mijn bedje.
‘Ssst, stil ja, jouw moeder sij slaap nog!’
En ze liep met me naar de eetgalerij. Hoe oud zou ik geweest zijn, vier of vijf
misschien, een mager, sproetig wezen was ik. Daar op de eettafel wachtte m'n katjang
idjo pap, elke dag opnieuw katjang idjo pap.
Ze tilde me op een stoel, hoog, op twee kussens zodat ik kon uitkijken op de tuin
door de hoge glas-inloodramen met die bloem- en bladmotieven in roze en groen.
Ik zag de kooi van de beo, zwart met goud op hoge poten daar onder de sawohboom.
Daarachter de twee mangobomen, daar weer achter de put en dan de pagar die ons
erf scheidde van dat van de buren.
Ze bond me m'n slab om en begon me te pidjet, ze kneep me zachtjes in m'n nek,
m'n schouders, terug naar m'n nek, m'n schouders. En als ik dan week en slaperig
tegen haar aanleunde, sloeg ze haar armen om me heen - ik rook de geur van haar
gesteven kabaya - en fluisterzong: ‘anakoe dewe, anakoe dewe...’
En dan was het plotseling voorbij, liet ze me rechtop zitten en beval: ‘Titi! En nou
opeten jouw pap hoor! Anders jij blijf kleine djangkrik, sprinkhaan!’
Als onze kokki de grote schaal met nasi goreng had binnengebracht, dampend, geurig
en rood van de sambal - en ik nog steeds met lange tanden zat te eten - kwamen mijn
ooms een voor een aan tafel: oom Theo, oom Rewi, oom Tjoh en de jongste, Ootje,
mijn lievelingsoom die altijd een paar hapjes van mijn pap nam als oma niet keek.
Tante Bertje at 's morgens alleen maar een schijf papaya met een druppeltje citroen,
want ze was ‘eeuwig-en-altijd aan de lijn’. Daarna verdween ze in het paviljoen waar
ze hele dag bruidsjaponnen en ingewikkelde mantelpakken maakte, want ze was
coupeuse. Dat kon ze zo deftig zeggen, met zo'n toegeknepen mondje: cou-peu-se.
Tante Elsje stond tegen oma's knieën aangeleund: haar weerbarstige krullen werden
gekamd en oma deed dat hardhandig. Maar als Els haar hoofd greep en zachtjes
steunde: ‘Adoe, adoe!’ kreeg ze een tik op haar vingers en bitste oma: ‘Niet zo aanstiel
jij seg! Zo'n klein beetje pijn, ah!
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Het laatst kwamen opa en mammie aan tafel. Opa altijd in zijn sarong slaapbroek en
badjoe Tjina, een zacht witkatoenen mannenkabaya, en mammie in een van haar
zijden kimono's, de roze met de chrysanten, of anders de zwarte met de papegaaien
als ze weer last had van migraine.
‘lleen maar kopi toebroek, Maatje, en een beetje peujeum,’ zuchtte ze dan, met
haar ogen dicht en twee wijsvingers tegen de slapen. Dan zwegen alle geluiden stil,
van stemmen, van lepels en vorken, want Wiesje moest worden ontzien. Na een tijdje
kwam ze achter me staan, zoende me zacht en lang - ik rook dan die vreemde
mengeling van 4711 en tijgerbalsem - en ging weer naar bed.
Pappie was er haast nooit. Hij werkte bij de genie en was vaak maanden op tournee.
Ik miste hem niet. Waarom zou ik? Mijn ooms waren er toch? Die leerden me
knikkeren en namen me op zondagmiddag wel eens mee naar een cowboyfilm. En
Simin was er, de kebon, die me hielp met m'n vierkantje tuin onder de mangaboom,
volgeplant met luitenantsknopen en witte en lila vuile-oortjes. En opa was er! Ik was
opa's ‘hittepetit’. Hij zong van die gekke liedjes voor me van ‘pakdingklak’ en
‘ningenangening’ en ook van ‘nona manis’ en ‘nina bobo’ Waarom zou ik mijn vader
missen? Er waren genoeg mannen in mijn leventje!
's Zondags gingen we altijd naar de mis. De ooms naar de vroegmis van zes uur want die duurde maar kort! - en de anderen naar de gezongen hoogmis. Een deleman
op hoge wielen- een knikkebollend paard ervoor, een slaperige koetsier op de bok,
reed ons naar de kerk: Opa, Oma, tante Elsje en ik, ‘keteplok-
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keteplok-keteplok’ door de nog frisse morgen. Achter ons in een sado, tante Bertje
met haar verloofde oom Willy. Oma was trots op de verloofde van haar dochter. Hij
had een sinaasappelkwekerij op de helling van de Malabar en deed goede zaken.
‘Si Willy, hij is een echte volbloed’, kon ze wel eens zeggen op een toon alsof ze
gebak met roomboter aanprees. Een volbloed is geen hengst in dit geval, maar een
pur sang Hollander!
Maar ik vond hem, tja, zo groot en breed en hij kon zo vreemd ruiken, en hij had
van die heel wijde neusgaten waar hard, blond haar in groeide!
De klokken beierden, het orgel dreunde, het mannenkoor zong uit alle macht en horen
en zien verging mij, klein meisje in organdie sprookjesjurkje. Oma zag er vreemd
en deftig, maar vooral vreemd uit in haar lange, donkere japon met kanten bef en
manchetten en een rij harde, blinkende knoopjes aan de voorkant. De stof van de
japon voelde warm aan, heel anders dan haar koele sarong.
‘Knielen’, hoorde ik haar zeggen, naast me. En dan: ‘Staan.’
Knielen-staan-knielen, en dan eindelijk: zitten!
In de holte van Opa's arm en wegdrijven op de geur van wierook en de dreun van
onbegrepen woorden.
Na de mis kwamen er vaak vrienden mee naar huis om een glas van Oma's
befaamde tjendol te drinken, goed zoet en ijskoud. De pastoor kwam ook weleens
mee. Hij had mijn ouders nog getrouwd en kwam meteen naar dat ‘arme, zieke
vrouwtje’ kijken. Dan gooide Oma bliksemsnel een doek over de kooi van de beo,
opdat hij niet onverhoeds zou krijsen, ‘madamarie.madamarie’ - Oma heette Marie
- ‘mooiebeene!’ Dat hadden de ooms hem geleerd!
In de kentering, als de dagen heet waren en de nachten nauwelijks koeler, had ik
mijn bange dromen. Dan verschool momo zich onder de kolong van mijn bed en
sloop de gondoroewo rond het huis op zoek naar kinderen. Gillend en drijfnat werd
ik dan wakker. Vond altijd Oma op de rand van mijn bed, in haar slaapjak, met
loshangend haar, mij wiegend en oesoet-oesoet. Ik kreeg in wat water druppeltjes te
drinken van een djamoe die mij kalm moest maken, en ontspannen.
‘Rustig maar, ja kind, rustig, rustig...’ Oma maakte al haar djamoes zelf, en ze had
er toch vele! Tegen nervositeit, bloedarmoede, puisten, wat niet al. Tante Elsje kreeg
van haar elke morgen op de nuchtere maag een heel speciale combinatie te drinken,
want ze had net haar maandstonden gekregen. O, dat prachtige woord:
‘maandstonden’. Maar als ik Oma vroeg wat dat betekende dan keek ze me met haar
donkere matagalak ogen aan en zei streng: ‘Ssst! Niet vragen jij! Nog te klein. Later
zal jij weten.’
Later - toen deze kleine djangkrik al flink gegroeid was en inmiddels alles af wist
van betekenis en ongemak van maandstonden - zaten we midden in de oorlog. De
mannen waren opgepakt en de vrouwen woonden samen in mijn ouderlijk huis in
Bandoeng. We waren met zijn veertienen, vier vrouwen en tien kinderen en Oma
was weer de spil waar alles om draaide. In die tijd was ik al oud genoeg om op te
merken dat zij, behalve liefdevol en zorgzaam, ook wel erg autoritair kon zijn,
waardoor de spanningen in die zorgelijke tijd in onze familie hoog op konden oplopen.
Hoe het ook zij, weergaloos heeft ze ons door die moeilijke jaren heen geloodst. Wie
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kon als zij van die vieze agaatslakken de meest verrukkelijke besengek en boemboe
bali maken? Culinaire hoogstandjes waren het! Semoer van larongs?
Toemis van gendjes? Zalig! En wie kon als zij, louter en alleen door daar te staan
bij de voordeur, hoog en recht, met fonkelende ogen - mata galak! - de Japanse
soldaten doen afdruipen met de staart tussen de poten?
Na de oorlog trouwde ik en vertrok naar Makassar. Oma ging met tante Elsje en haar
gezin mee naar Holland. Heel veel later zag ik haar terug. Toen was ze al oud en
ziek, en krom van de reuma. Maar nog altijd die wakkere geest, die grote aandacht
voor alles wat de familie betrof. En nog altijd zo mooi, mijn oma!
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‘Voelen dat je schrijver bent’
Interview met schrijfster Marion Bloem
Bij het bekend worden van het thema voor deze Tsjip/Letteren kwam al
snel bij mij, als Indische Nederlander het idee op een interview met Marion
Bloem op te nemen. Haar zeer succesvolle eerste roman Geen gewoon
Indisch meisje uit 1983 veroorzaakte enige controverse in mijn familie.
Dat wil zeggen, de generatie van mijn ouders reageerde in de trant van:
‘ik heb er toch wat moeite mee, zo was het toch niet echt’, terwijl van mijn
eigen generatie degenen die het gelezen hadden - voornamelijk nichtjes het een erg mooi boek vonden. Van een van die nichtjes, Pink, dochter van
de verhalenvertelster tante Titi, kreeg ik in 1994 Bloems Vaders van
betekenis, dat volgens Trouw ‘de geschiedenis in zal gaan als een boek
van betekenis’. In de boeken van Bloem is er, naast een zekere
overeenkomst in thematiek, sprake van een groeiende beheersing van de
vorm en de taal, een groeiend meesterschap als schrijver.
Op 11 januari heb ik Marion Bloem in haar atelier in Amsterdam
geïnterviewd, temidden van haar kleurige, expressieve grote
olieverfschilderijen. Ik was er persoonlijk meer gecharmeerd van een serie
kleine pentekeningen/aquarellen die langs twee wanden hingen. Ik weet
niet of er echt sprake was van een interview, maar we hadden een boeiend
en leuk gesprek over schrijven, familie, beeldend werk; een gesprek dat
eindigde met het uitwisselen van geschenken.
Frank Tarenskeen

Het schrijverschap
Het gesprek begint met het uitwisselen van een beetje gemeenschappelijke
geschiedenis: wanneer onze ouders respectievelijk naar Nederland zijn gekomen,
waar ze het eerst terecht zijn gekomen; verhalen waarin ik overeenkomsten herkend
heb met verhalen die in mijn eigen familie de ronde doen en hebben gedaan, zoals
het verhaal van een vermeende adellijke afkomst in Bloems De leugen van de Kaketoe.
In mijn eigen familie bevindt zich ergens in de stamboom een Ambonese prinses.
Het is maar dat u het weet. Marion Bloem benadrukt het belang van dergelijk soort
stambomen, verhalen over de afkomst, voor Indische mensen. Ze zijn niet ‘echt’
blank, noch echte inlanders, maar uit zo'n stamboom blijkt dat ze toch wel echt wat
voorstellen. Het gevoel niet echt ergens bij te horen dat we beiden in enige mate
kennen heeft ook zijn voordelen, is bovendien een van de wederkerende
eigenschappen van veel personages in Bloems werk. Ik stel mijn eerste interviewvraag,
die niet op papier staat maar die ik onderweg in de trein bedacht heb als meer
geschikte openingsvraag: ‘Wanneer wist je dat je schrijver was?’
Marion Bloem: ‘Ik heb altijd al willen schrijven. Schrijven is je eigen wereld
creëren, de werkelijkheid vergeten en zorgen dat de wereld in je hoofd is zoals je
wilt dat hij is, dat je door te fantaseren in de juiste stemming komt. Ik ben opgegroeid
met verhalen, met vertellers, ben ook verhalen gaan bedenken en werd al op heel
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jonge leeftijd verteller, voor neefjes en nichtjes. En als ze dan graag naar je luisteren
dan wordt dat natuurlijk gevoed. Maar bij ons werden verder
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geen boeken gelezen, behalve dan de boeken van Vincent Mahieu - pseudoniem van
Jan Boon, in Indische kringen vooral ook bekend onder het pseudoniem Tjalie
Robinson van de in het petjok, het “dialect” van de Indo geschreven Piekerans van
een straatslijper, verhalen over het leven op straat in Nederlands-Indië. Dat betekende
ook dat er geen voorbeelden waren. Toen ik zelf het lezen ontdekte, ik verslond alles,
kwam ik er achter dat je wat je vertelt ook op papier kunt zetten en dat dat ook leuk
was. En dat je daarmee mensen kunt boeien, bijvoorbeeld mijn vader, moeder en
zus.
Maar het voelen dat ik schrijver ben, dat is pas veel later gekomen, ofschoon ik
al vroeg beloond ben voor mijn schrijven, als kind. Prijzen voor opstellen, geplaatst
in de schoolkrant, de dorpskrant, gestimuleerd door de onderwijzer. Desgevraagd
zei ik ook altijd dat ik schrijfster wilde worden, al had ik er nauwelijks enig idee van
wat dat inhield.
Toen ik zestien was werd mijn eerste

korte verhaal in een echt blad geplaatst, op de literaire pagina, ingestuurd op
aandringen van een van mijn leraren. Ik was weliswaar trots dat veel mensen mijn
verhaal zouden lezen, maar een schrijver voelde ik me nog niet, dat had ik zelfs na
mijn eerste roman Geen gewoon Indisch meisje nog niet. Het was pas mijn eerste
roman. Als ze me in die tijd vroegen wat ik was, antwoordde ik dat ik psycholoog
was, daarvoor had ik gestudeerd en een diploma - al oefende ik het beroep niet uit.
Nu, na al die jaren, heb ik er geen moeite meer mee mezelf schrijver te noemen,
dat heeft dus vrij lang geduurd, meerdere boeken. Het heeft ook te maken met de
(Indische) opvoeding, bescheidenheid als een van de grootste deugden, waardoor er
bij het beweren dat ik schrijver was een soort kramp in de mond optrad, een sterk
gevoel van gène.’
Het gesprek komt hierdoor op het naar mijn idee nog veel beladener begrip
‘beeldend kunstenaar’, waar bij mijzelf - en bij Marion Bloem naar blijkt - eenzelfde
soort kramp optreedt.
‘Schrijver’ impliceert immers hetgeen een schrijver doet: schrijven, terwijl dat bij
de benaming beeldend kunstenaar op zijn zachts gezegd tamelijk onduidelijk is, zeker
in de hedendaagse kunst die buiten haar traditionele oevers getreden is. Bloem
benadrukt dat het plezier in het schrijven steeds de nadruk heeft gehouden, niet het
idee van ‘het schrijver-zijn’.

Uitgangspunten
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We komen op de vraag naar Marion Bloems uitgangspunten, haar werkwijze als
schrijver.
‘Het is nog precies zoals het vroeger was. Er is nooit leegte in mijn hoofd, want
er zijn altijd beelden, ik ben altijd zinnen aan het vormen. Ik richt mijn blik liever
naar binnen dan naar buiten, en ik kan het niet beide tegelijk: het is of het een of het
ander. 's Avonds in bed, tijdens het wandelen, in de auto, ben ik met die binnenwereld
bezig en dan gebeurt er van alles. Vanuit een woord, een emotie van iemand anders
of mezelf, ontstaan verhalen en dat is niet te stoppen.
Op het moment dat ik besluit dat het ook op papier moet voor anderen, moet er
meer zijn. Een structuur al, of een titel, een boog. Er zit al iets van een reis in. Als
er een reis in een bepaald verhaal zit, dan mag het op papier voor anderen. Als ik op
een bepaald moment besluit dat iets een verhaal, een roman wordt, ben ik er al een
hele tijd op aan het broeden.’
Het benadrukken van enerzijds het belang van de emotie en anderzijds de noodzaak
van een structuur komt in de loop van het gesprek meerdere malen ter sprake. Bloem
noemt als voorbeeld haar nieuwe roman, Games4girls.
‘Mijn nieuwe roman is ontstaan vanuit de relatie met mijn nu ex-schoondochter,
toen ze nog mijn schoondochter was. Dat is ook een Indisch
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meisje, maar onnadrukkelijk. Hoewel ze nog net tweede generatie Indisch is heeft
ze toch meer van een derde generatie Indische: er niet zo mee bezig, (bijna) geheel
geassimileerd. Ze fascineerde mij door de manier waarop ze was, sowieso al, maar
in het bijzonder ook door de pijn die ze probeerde te verbergen voor de wereld, de
pijn om het verlies van een vader; een vader die er wel was, maar leefde als een plant.
Hij was er wel en toch niet. Een moeilijk onderwerp, maar de manier waarop ze
ermee omging was voor mij zo ongewoon, en dan was ze iemand die zoveel behoefte
had aan familie en vrienden. De confrontatie met haar riep zoveel emoties op, dat
liet mij niet los.
Zij beseft dat ze er iets mee moest, het op een of andere manier verwerken, maar
voor therapie is ze te sterk en te slim.
Toen hebben we samen bedacht dat we er een filmverhaal over zouden schrijven.
Ik zou het script schrijven en zij zou al haar ervaringen voor mij opschrijven en/of
vertellen. Zo werd het iets leuks om te doen en omdat zij weet hoe ik vrij met feiten
de werkelijkheid omga in mijn werk, scheppend, omvormend, ging het niet meer om
haar privéleven, werd het tot het verhaal van een ander getransformeerd. En dan gaat
alles vanzelf. Omdat het ditmaal niet om mijn eigen herinneringen ging maar die van
een ander, heeft het mij meer afstand tot en inzicht in mijn eigen manier van werken
gegeven. Het blijkt steeds min of meer hetzelfde te gaan: iets grijpt mij aan en dan
doe ik een soort van research, hetzij de diepte van mij eigen herinneringen in, hetzij
om me heen vragen, mensen interviewen voor De leugen van de kaketoe,
archiefmateriaal verzamelen voor Vaders van betekenis. Het nieuwste boek heeft me
daar meer inzicht in gegeven, het blijkt een hele heldere weg te zijn, zeker gezien de
moeilijkheid van het onderwerp. Dat was me twintig jaar geleden ook nooit zo gelukt,
toen ik veel intuïtiever te werk ging, moest gaan voor Geen gewoon Indisch meisje.
Ik moest de structuur vanwege de complexiteit van het verhaal ook vrij streng
hanteren omdat er anders geen touw aan vast te knopen was geweest. Maar ondanks
dat ik in andere boeken meer uitwaaier, er om heen associeer, zijn er duidelijke
overeenkomsten qua structuur en thematiek. Hoewel tegelijkertijd ieder boek zijn
eigen structuur nodig heeft.’

Thematiek
‘In het nieuwste boek is de hoofdpersoon derde generatie Indisch, wat voor haarzelf
niet veel te betekenen heeft. Maar door haar omstandigheden is ze toch ook een soort
van buitenstaander. Daarin blijf ik bij mijn eigen thematiek en interesses. Ik zal dat
ook niet gauw opgeven, ik vind het veel te leuk om daarover te schrijven. Ik had zelf
ook meer van dat soort boeken willen schrijven. Sinds ik dat ook toelaat, voor het
eerst in mijn jeugdboek Matabia, weet ik dat dat echt iets voor mij is. Wat niet wil
zeggen dat ik dat altijd zal doen, Brieven van Souad, een jeugdroman, is geschreven
vanuit een Marokkaans meisje. Maar omdat ik nooit echt in de huid van een
Marokkaans meisje zou kunnen kruipen heb ik voor dat boek een vorm gehanteerd
die het gegeven toch aannemelijk maken.’
Het gesprek komt weer op het belang van de vorm en het verschil tussen de
allereerste roman Geen gewoon Indisch meisje, die veel meer een persoonlijke
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zoektocht was, en het latere werk. Na die eerste roman wordt de vorm gaandeweg
steeds beter beheerst. Thema's, bepaalde personages en gebeurtenissen komen steeds
in andere vormen terug. Babs/Barbie, de ‘kleine tante’, Boy, Buddy. Maar die namen
staan soms wel, soms niet voor soortgelijke personages.
‘Dit,’ vertelt Marion Bloem, ‘is bewust gedaan om te voorkomen dat de lezer gaat
denken dat het echt steeds om precies dezelfde personages gaat. Ik wil graag dat mijn
boeken op meerdere manieren, in meerdere lagen te lezen zijn: als literatuur, dat wil
zeggen geen stukje uitleg te veel, voldoende diepgang; maar niet echt op een bepaald
publiek gericht, noch op Indische mensen, noch op “gewone” Hollanders. Daarbij
probeer ik cliché's te vermijden, juist omdat ik behoor tot die minderheid van Indische
Nederlanders. Zonder de meerderheid het gevoel te geven dat hen van alles uitgelegd
wordt over die minderheid, en ook zonder de eigen mensen te vervelen.
Dat betekent, en dit is voor mij essentieel, dat je altijd meer met vorm bezig bent,
moet zijn dan wanneer je meer “algemene” onderwerpen, zoals de liefde, zou
behandelen.’
Ik opper dat hierin misschien ook wel een deel van de kracht van haar werk schuilt,
die specifiek eigen richting die uit het hele oeuvre blijkt.
Het gesprek komt op het nieuwste project: gekoppeld aan de nieuwe roman
Games4girls is Bloem met een aantal verschillende vrouwen/meisjes een website
aan het opzetten, www.Xohra.nl, die meer is of moet worden dan een soort van
reclame voor het boek. Terug naar het schrijven.
‘Ik heb het gevoel, dat ik per boek vooruitga, zonder daarmee te willen zeggen
dat eerdere boeken minder of slechter zijn dan latere. Was Geen gewoon Indisch
meisje vooral vanuit de buik geschreven, in Vaders van betekenis is het mij gelukt
de verschillende personages een eigen stem te geven op een overtuigende wijze,
waardoor het perspectief op heel natuurlijke wijze
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wisselt. In het laatste boek, wat veel meer buiten mezelf geschreven is omdat het
toch een ander iemand, een andere generatie betreft, is weer meer een beroep gedaan
op de beheersing van taal en vorm, het schrijverschap. Vaders van betekenis wilde
ik al schrijven toen ik vijftien was, maar toen durfde ik nog niet. De leugen van de
kaketoe heb ik, zo voelde ik dat, moeten schrijven, om over de vrouwen, het verhaal
van de vrouwen te schrijven. De vrouwen voor wie het in Indië of volledig beschermd
was, of helemaal niet. Voor de mannen was het toch genuanceerder, meer mogelijk
om in twee werelden te leven, de koloniale en de “inlandse”.
Mijn andere boeken zijn wat dat betreft minder onder morele druk van mezelf
ontstaan, meer omdat ik het leuk vond ze te schrijven. Het proces van ontstaan blijft
gelijk. Het begint met de emotie, vandaar uit ontstaat de structuur, die vaak begint
bij de titel en dan wordt het boek geschreven.’

Fotoalbum
Dat dit zich ook wel eens op onverwachte wijze ontvouwt, blijkt uit hetgeen Marion
Bloem vervolgens vertelt. Het verlies van een voor haar enorm belangrijk fotoalbum,
waar voor haar gevoel haar hele jeugd inzit, veroorzaakte een diepe pijn. Erover
vertellend springen de tranen haar bijna in de ogen. Dit speelde tijdens het werken
aan Games4girls, en om te voorkomen dat dit in dat boek zou gaan doorsijpelen
maakte Bloem op losse papiertjes al aantekeningen, die mogelijkerwijs later een
ander nieuw boek zouden kunnen helpen vormen. Na enige jaren dook het fotoalbum
echter onverwacht weer op, waardoor die pijn om het verlies verdween. Nu het album
gelukkigerwijs is teruggevonden weet zij niet of het boek ooit af zal komen, ofschoon
ze er al een behoorlijk eind mee op weg was.
Ik stel Marion Bloem dezelfde vraag die ik mijn tante Titi de verhalenvertelster
elders in dit blad gesteld heb en vertel daarbij diens antwoord op die vraag: hoe zou
het zijn, het moeten weggaan uit een wereld die met het weggaan meteen ook gaat
verdwijnen? Mijn tantes antwoord was dat die wereld niet zou verdwijnen zolang ze
in verhalen voort bleef bestaan.
Marion Bloem is het daarmee volledig eens en voegt daaraan toe dat ze eigenlijk
pas door het verlies van dat fotoalbum het idee heeft iets soortgelijks echt gevoeld
te hebben als wat de generatie van onze ouders gevoeld moet hebben.
Bloem: ‘Daardoor besef ik ook dat alleen degenen die zich zo'n “verdwenen
wereld” herinneren die wereld levend houden. Ook daarom zijn Indische mensen
voor elkaar zo belangrijk: ze delen een verleden en vertellen het elkaar. Bij het
luisteren naar al die verhalen besefte ik dat ik ze moest opschrijven, want teruggaan
naar die cultuur kan niet meer.
Mijn vader kon, kan eigenlijk nog steeds, goed vertellen en zolang hij die verhalen
nog vertelt zijn de mensen graag in zijn buurt: omdat hij een stukje Indië creëert.
Al die verhalen die ik heb gehoord, van mijn vader, ooms, tantes, oma, heb ik
weer op mijn eigen manier in mijn boeken verwerkt, als iemand die tussen die mensen
is opgegroeid, met alle voor- en nadelen van dien. Maar het echte voelen van die
pijn, of althans iets soortgelijks, heb ik denk ik pas gevoeld bij het verlies van mijn
fotoalbum.
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Ik heb mijn eigen opgroeien in dat Indische milieu in mijn boeken
uitgekristalliseerd, vormgegeven in Geen gewoon Indisch meisje. Vaders van betekenis
was, is veel meer een spelen met die nostalgie, die verhalen van vroeger “bij ons in
Indië”. Enerzijds met enige afstand, in de wetenschap dat daar natuurlijk ook vreselijke
dingen gebeurd zijn, anderzijds met empathie. En hoewel ik het nu misschien beter
kan invoelen, denk ik dat ik het zo niet meer zou kunnen juist omdat de nodige afstand
zou ontbreken.’

Geschenken
We hebben het nog even over het tekenen, het beeldende werk en hoe zich dat tot
het schrijven verhoudt. Voor Marion Bloem is tekenen meer iets vanuit niet-weten,
vanuit gevoel, dat achteraf misschien wel verklaard kan worden maar niet vooraf
bedacht is in de tekeningen. Schrijven is meer een vasthouden. Zodra het te
verwoorden is, wordt het tekenen minder urgent.
Het is inmiddels tijd. Marion Bloem schenkt mij een prachtig uitgegeven boek
met gedichten en schilderijen, De visualisering van de pijn heelt de wond, ik geef
haar een kleine drogenaaldprent die ik had meegenomen voor het geval dat het
gesprek op een prettige manier zou verlopen. En dat was het geval.
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‘Ik wist niet dat het Nederlands de moedertaal is van Suriname!’
Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief
In de afgelopen twee jaar hebben we de eerstejaars studenten van de
lerarenopleiding van Fontys Hogescholen te Tilburg kennis laten maken
met de Surinaamse jeugdliteratuur. Dit in het kader van colleges over
fictie en interculturaliteit. Bij veel studenten van de voltijd- en
deeltijdopleidingen tweede graad Nederlands was de verwondering van
de gezichten af te lezen toen ze hoorden dat het Nederlands de moedertaal
is van Suriname. De eerste en grootste overeenkomst met de Nederlandse
literatuur dus. Ook het gegeven dat Suriname en de Nederlandse Antillen
verschillend zijn van elkaar was nieuwe informatie voor deze studenten.
Dus het Papiamento en het Sranan (de Surinaamse taal) zijn totaal
verschillend? ‘Oh, dat wist ik niet.’
Serena Holland en Joost Minnaard
Wat voor een allochtone auteur geldt, geldt ook voor een allochtone docent; beiden
spreken vanuit de eigen cultuur en zijn dus ook in staat een beter beeld van die cultuur
te geven. Joost Minnaard, docent Nederlands aan de lerarenopleiding van Fontys
Hogescholen in Tilburg, besloot de hulp in te roepen van de ander, Serena Holland,
afkomstig uit Suriname en docente Nederlands. We maakten een syllabus die de
jeugdliteratuur van de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname aan de orde stelde
in de vorm van een overzicht en een beschrijving van de belangrijkste kenmerken.
De syllabus toonde tevens een aantal fragmenten uit de boeken. We besloten het
college te geven in de vorm van een uitgebreid interview waar de een in zekere zin
als aangever voor de ander fungeerde. Dit bleek voor ons beiden een geschikte vorm
van doceren te zijn waarin ieder van ons tot zijn recht kon komen.

Eigen karakter
Het ligt voor de hand dat in het college de nadruk kwam te liggen op een aanpak die
vooral oog heeft voor de cultuurhistorische aspecten van de Surinaamse literatuur.
In het college werd immers uitgebreid ingegaan op het eigen karakter van de
Surinaamse cultuur. De verschillen met de Nederlandse literatuur en cultuur kwamen
dus uitgebreid aan bod, maar ook de overeenkomsten. Praten we over de Surinaamse
jeugdliteratuur dan is het van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen
enerzijds auteurs die wonen en werken in Suriname en anderzijds auteurs van
Surinaamse afkomst die wonen en werken in Nederland. We hebben niet de nadruk
op de volledigheid willen leggen, alswel op een aantal aspecten die kenmerkend zijn
voor de Surinaamse jeugdboeken en het lezen van interculturele boeken. De Bonistraat
van de schrijfster Amber Nahar en Toen het vakantie was van Cynthia McLeod zijn
in dit opzicht interessante boeken om met elkaar te vergelijken. Het eerstgenoemde
boek is naar onze smaak echter veel te veel op de Nederlandse lezer gericht en het
is dus maar zeer de vraag in hoeverre het boek de Surinaamse lezers zal weten aan
te spreken. Een voorbeeld is het ‘wekelijkse bad’, een volstrekt onbekend verschijnsel
in Suriname; er wordt immers elke dag minimaal tweemaal ‘gebaad’.
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Amber Nahar, pseudoniem van Henna Goudzand, woont sinds 1990 in Nederland.
In een interview met Shirah Lachmann in Trouw van 3 mei 1996 zei deze schrijfster
het volgende:
‘Dit verhaal is totaal verzonnen, maar dat straatleven ken ik echt, dat is mijn leven
geweest: je kent iedereen, je loopt overal binnen, je krijgt ook “ooms” en “tantes”
in de straat. Het heeft ook te maken met de tropen, waar je de hele dag buiten bent,
en met de manier van wonen.’
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Met in je achterhoofd de wetenschap dat deze uitgave op de jonge Nederlands lezers
is gericht, krijgt bovenstaande uitspraak toch een andere lading. Bij de Nederlandse
uitgave van Toen het vakantie was, stond Cynthia McLeod erop dat het specifieke,
eigen Surinaamse karakter bewaard bleef, hoewel de corrector al driftig met het rode
potlood in de weer was geweest. Uiteindelijk bleef er toch één storende correctie van
de corrector in het boek staan. Op een gegeven ogenblik staat er in het boek: ‘“Ik
heb er niets mee te maken, ik ga gewoon,” zei Soeresh.’ Eigenlijk zou er moeten
staan: ‘ik heb niets te maken,’ hetgeen wil zeggen: ‘het kan me niet schelen’. Een
totaal andere betekenis in vergelijking met wat er is blijven staan dus.

Bovennatuurlijke krachten
Het land zelf en de historische gebeurtenissen nemen in bijna alle boeken een
belangrijke plaats in. Het geheim van de Goslar, het succesboek van Gerrit Barron,
de bekendste Surinaamse schrijver van jeugdliteratuur, is een geromantiseerd verhaal
over een Duits schip dat tot zinken is gebracht in de Surinamerivier en er nog steeds
ligt Amanja van Etho With vertelt over de gruwelijkheden ten tijde van de slavernij
en het verlangen van de marrons, de weggelopen slaven, om te vluchten naar het
eiland van vrijheid. Ook het magische denken speelt een grote rol in de literatuur.
Verhaalfiguren proberen nogal eens door middel van rituele handelingen invloed uit
te oefenen op de loop van de gebeurtenissen. Deze kenmerken treffen we ook aan
in de literatuur uit de Cariben. Het wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte en
aandacht zou zijn voor ingrediënten als fantasie en leesplezier.
De Tapoe van de Surinaamse auteur Rappa (Robbie Parabirsingh) is een mooi
voorbeeld. We citeren het ‘Achterwoord’:
‘Waarom schrokken de twee arbeiders zich een ongeluk toen ze tijdens
opruimingswerkzaamheden stuitten op een gemetseld bakstenen stoep uit de
slaventijd? Wat gebeurde er met Henry toen hij per ongeluk een barst sloeg in deze
bakstenen? (...) Bestaan geesten echt? Kan een geest wiens stoffelijke omhulsel al
langer dan een eeuw vergaan is, een nieuw lichaam in bezit nemen en dat gebruiken
om wraak te nemen op wat hem in het verleden is aangedaan? Is dit bijgeloof of
zwarte magie? Wat is dan Geloof? De Tapoe is een spannend verhaal waarin heden
en verleden, liefde en haat, maar bovenal geloof in de macht van het Goede aan de
orde komen.’
Dit soort onderwerpen komen ook wel aan de orde in de jeugdliteratuur over het
Caribische gebied zelf en heel in zijn algemeenheid kan hetzelfde worden gezegd
van de jeugdliteratuur die zich in de Derde Wereld afspeelt. Een beetje zout van de
Amerikaanse schrijfster Frances Temple over de recent geschiedenis van Haïti, het
armste gebied in de Cariben is een goed voorbeeld. Ook daarin speelt de magie een
rol: ‘Wat gebeurt er met je lichaam als je dood gaat?’
Een ander voorbeeld is het boek Het uur van de haan van de Nederlandse Thea
Dubelaar, waarin een goede fee wordt genoemd die geheimzinnige krachten bezat
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Hier trokken de studenten de link met de Nederlandse jeugdliteratuur waar goede
feeën, heksen en kabouters bovennatuurlijke krachten bezitten.

Relatie met interculturaliteit
Bovengenoemde boeken kunnen we rekenen tot de zo genoemde interculturele
boeken.
‘In interculturele boeken spelen personages uit verschillende culturen een rol. Dit
kan variëren van boeken waarin het “anders zijn” als thema is uitgewerkt, tot boeken
waarin verschillende culturen als vanzelfsprekend aanwezig zijn, en van boeken die
spelen in verre landen of het verleden tot boeken die spelen in het hier en nu.’
Geciteerd uit Vijftig wereldboeken, dat suggesties geeft over het gebruik van
interculturele jeugdboeken in het onderwijs. Het geeft het volgende aan:
‘Voor het beoordelen van de geschiktheid van een intercultureel jeugdboek, moet
allereerst worden nagegaan of culturen in een boek met respect gepresenteerd worden
en of er geen vooroordelen in het boek bevestigd worden. Verder kan het belangrijk
zijn te weten of het boek door een allochtone auteur geschreven is (al dan niet in het
westen wonend) of door een westerse auteur. Een allochtone auteur schrijft vanuit
zijn eigen cultuur, waardoor een beter beeld van die cultuur geschetst wordt’
Het onderscheid tussen een allochtone en een westerse auteur gaat wellicht in zijn
algemeenheid op. Evenwel ook hier zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen.
We denken aan een auteur als Henk Barnard met zijn boek De vondst. In dit boek
komen de Nederlandse en de Surinaamse literatuur als vanzelfsprekend naast elkaar
voor. Vanuit verschillende perspectieven wordt het verschijnsel winti (geest of
geestesvervoering) aan de orde gesteld. Barnard weet dus een goed beeld te scheppen
van dit facet van de Surinaamse cultuur.

Betrokkenheid
Van de kant van de studenten bestond belangstelling voor de Surinaamse
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literatuur en cultuur. Te meer om het feit dat de grootste overeenkomst de taal is. In
beide groepen zaten, op een enkele uitzondering na, geen allochtone studenten en
hun kennis van het onderwerp was op zichzelf gering. Voor de voltijdstudenten was
er toch veel meer sprake van een soort ver-van-mijn-bedshow dan voor de over het
algemeen oudere studenten van de deeltijdopleiding. Met name in de laatstgenoemde
groep werd door de studenten zelf meermalen op overeenkomsten met aspecten van
de Nederlandse cultuur gewezen. Het vergrootte ons inziens hun betrokkenheid. Zo
noemde een van de studenten het succesvolle jeugdboek van Anne Provoost, De roos
en het zwijn, als een voorbeeld van boeken die een antwoord geven op de vraag naar
meer magie.
Onzes inziens vormden deze colleges over interculturaliteit en literatuur een goede
stimulans voor de studenten om later in hun eigen beroepspraktijk boeken die zich
in een andere cultuur afspelen, op verantwoorde wijze aan de orde te stellen.

Cultuur blijft confrontatie
Maakte Tsjip/Letteren de vorige keer (jaargang 10, nr. 4) nog melding van de
merkwaardige gang van zaken rond de stopzetting van de rijkssubsidie voor Kinderen
en Poëzie, in dit nummer moet alweer - bij wijze van rectificatie - een bericht worden
opgenomen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer, we schrijven 19 december 2000, werd een
beschikking verzonden vanuit Zoetermeer.
Wat voorafging: half mei 2000 gaf de Raad voor Cultuur een negatief advies over
de stichting, en dat na het lintje dat Rick van der Ploeg zelf nog aan oprichter en
bestuurder Mieke Westbroek had overhandigd. Op 18 september ging de beschikking
op de bus: geen geld! Na een intensieve lobby, veel brieven en steunbetuigingen
debatteerde de kamer met een volle publieke tribune. De kamer was om: f 75.000
structurele subsidie - de helft van het gevraagde bedrag. De dag waarop alles zou
veranderen, 19 december, moest nog komen. De beschikking van 18 september werd
ingetrokken: ‘Ik vind het van belang dat u deze activiteiten kunt continueren, omdat
zij passen in het beleid van Cultuur en School. (...) De Stichting Kinderen en Poëzie
biedt met haar activiteiten rond de poëziewedstrijd basisscholen een handzaam aanbod
voor literatuureducatie in de klas. Het bereik van dit aanbod wordt nog verbreed
doordat kinderen ook via bibliotheken en buurtcentra kunnen deelnemen aan de
poëziewedstrijd en de activiteiten daaromheen.’
Is dit confrontatie, of heeft u een beter woord?
AMR
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Net als ik
Interculturele jeugdliteratuur - wat kunnen pabo's doen?
Velen die afstudeerden aan een van de pabo's in Nederland komen in het
vmbo - of andere vorm van voortgezet onderwijs - terecht, of hebben in
ieder geval die mogelijkheid. Ze zijn immers automatisch derde graads
bevoegd. Wie in Vlaanderen de opleiding Leraar lager onderwijs (llo) of
Leraar middelbaar onderwijs (lmo) volgt aan het DLO (departement
leraren opleiding) is zowel de eerste als tweede graads bevoegd en zelfs
in het beroepsonderwijs eerste tot en met derde graads bevoegd. Reden
om voor dit multiculturele literatuur(onderwijs)nummer iemand van de
opleiding te vragen wat kan, gebeurt en misschien zou moeten in de
opleiding. Het verzoek van de redactie haar bevindingen op schrift te
stellen, nam Betty van Dam, werkzaam bij het Expertisecentrum NT2 van
de Pabo Haarlem, de Ichtus Hogeschool Rotterdam, meteen aan.
Betty van Dam
Als we tien scholen vergelijken dan vinden we tien verschillende manieren waarop
literatuur een plaats in het schoolcurriculum heeft. Dat komt met name doordat
leesbeleving of literatuuronderwijs niet een apart vak is, maar een onderdeel van het
vak ‘taal’. Vaak is de aandacht die aan boeken besteed wordt afhankelijk van het
enthousiasme van de leerkracht.
Ook op pabo's wordt jeugdliteratuur heel verschillend onder de aandacht van
studenten gebracht. Sommige pabo's besteden een blok of periode aan dit onderwerp,
andere pabo's bieden jeugdliteratuur als een zelfwerkmodule aan of het wordt als
een doorsnijdend aspect gedurende het hele curriculum behandeld. Daarnaast is de
inhoud van de modules ook zeer divers. Sommige pabo's besteden veel aandacht aan
de geschiedenis van jeugdliteratuur, andere richten zich weer vooral op
toepassingsmogelijkheden en manieren om literatuur te koppelen aan de vakken.
Weer andere pabo's stimuleren het lezen en gebruiken van interculturele boeken op
de stagescholen.
Er zijn de laatste jaren een aantal handboeken verschenen die houvast bieden en
richting kunnen het onderwijs in jeugdliteratuur. Pabo-docenten binnen de
verschillende netwerken bleken literatuuronderwijs van groot belang te vinden. Toch
leveren we met zijn allen nog ieder jaar honderden nieuwe leerkrachten af die niet
voldoende toegerust zijn om literatuur een adequate plaats te geven in het onderwijs,
laat staan om intercultureel onderwijs met behulp van boeken te ondersteunen. Van
iedere nieuwe pabo-klas leest de helft zelden of nooit een boek. Is dat erg? Ik weet
het niet. Waarschijnlijk zal ook niet iedere pabo student regelmatig liedjes zingen of
tekeningen maken en toch goed onderwijs in die vakken kunnen geven. Het is
misschien interessant om eens in te gaan op de visies of zo men wil overtuigingen
die de inhoud en vorm van het literatuuronderwijs op pabo's kunnen bepalen.

Intercultureel onderwijs
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Algemeen wordt aangenomen dat lezen een bijdrage levert aan de algemene
ontwikkeling van de lezer, dat het plezier van lezen benadrukt moet worden, dat
lezen een belangrijke bijdrage levert aan de taalontwikkeling, dat lezen het
voorstellingsvermogen bevordert en dat lezen de mogelijkheid tot identificatie biedt
waarbij herkenning bijvoorbeeld kan helpen bij het verwerken van problemen. Maar
welke soort boeken ondersteunen nu het vormgeven van intercultureel onderwijs?
Wat willen we met intercultureel onderwijs? Vanuit de overheid wordt vooral de
nadruk gelegd op het kweken van begrip en respect voor de andere cultuur.
Veelal wordt dus het intercultureel onderwijs vanuit dit perspectief inge-
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vuld en een school die dit als uitgangspunt neemt zal dus vooral op zoek gaan naar
literatuur en boeken waarbij de jeugdige lezers kennis kunnen nemen van de
gewoontes en gebruiken van de andere cultuur. Vaak wordt het verhaal vanuit het
perspectief van het allochtone kind verteld. Dit soort boeken bieden dus met name
voor de allochtone kinderen uit de beschreven cultuur identificatiemogelijkheden.
Een voorbeeld hiervan is De koffer van de Turkse schrijver Saban Günes. Dit boek
werd bekroond met de Jenny Smelik-Kiggenprijs, een prijs die intercultureel begrip
bij kinderen wil bevorderen. Deze boeken kunnen misschien kennis over de andere
cultuur bijbrengen, maar voor de Nederlandse kinderen zijn dit niet direct de boeken
die doorslaggevend zijn voor het bevorderen van het leesplezier. Dat komt door de
stijl - een interne monoloog waarbij directe beschrijving van de werkelijkheid en
gedachten door elkaar heen lopen - en ook door de inhoud.
Het boek is een aaneenschakeling van cultuurbepaalde gegevens die niet echt
uitgelegd worden en daardoor hun doel voorbijschieten als het gaat om begrip en
leesplezier:
‘Moet ik eigenlijk niet zijn hand kussen? Dat hoor ik wel te doen. Hij is tenslotte
mijn vader (...)’
‘“Jij krijgt een pakje sigaretten van me,” roep ik terug. De brenger van het goede
nieuws moet worden beloond. Zo is dat nu eenmaal bij ons.’
‘(...) Mijn vader heeft me gezien. Ik ga niet naar binnen! Ik trek mijn hoofd terug.
Mijn vader kan niks beginnen. Het zou niet erg beleefd van hem zijn om nu zijn zoon
te roepen (...)’
Dit geldt andersom natuurlijk ook voor de allochtone kinderen. Vaak vindt men in
Nederlandse jeugdboeken cultuurbepaalde boodschappen of is het handelen gebaseerd
op onderliggende overtuigingen die niet direct multicultureel of algemeen zijn. Maar
we vinden het van groot belang dat juist ook allochtone kinderen gaan lezen, want
de meeste allochtone boekenwurmen kunnen bogen op een succesvolle schoolcarrière.
Tot hiertoe geredeneerd is de boodschap simpel: geef de kinderen vooral boeken
die mogelijkheden bieden tot identificatie, zodat de kans dat zij een lezer worden
toeneemt. Dat geldt voor alle kinderen. Echter hiermee wordt voorbijgegaan aan de
multiculturele doelstelling. Er is ruime keuze uit literatuur die de mogelijkheid biedt
om kennis te nemen van de andere cultuur, je in te leven in de manieren van leven
en de obstakels die je als kind van allochtone ouders kan tegenkomen. Kennis en
begrip organiseren voor de ander is een doelstelling die via literatuur bereikt kan
worden. We zien dan veel boeken waarin een domme en onaardige Nederlandse
volwassene vol met vooroordelen en stigmatiserende houding ten opzichte van
allochtonen staat tegenover het rechtschapen kind dat het onrecht met zijn beperkte
middelen te lijf gaat. Bijvoorbeeld in Het Raadsel van de Regenboog van Jacques
Vriens waarin Marijn het opneemt voor een allochtone fietser die door zijn lompe
stiefvader overreden wordt:
‘“Er zit een kras op de auto,” mopperde oom Gerard. “Die Turken denken dat de
hele weg van hun is.”
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(...) Oom Gerard werd langzaam rood.
“Nog brutaal ook. Die buitenlanders denken dat ze alles mogen in dit land.”’
Als ik als Turks jongetje of meisje in dit geval dit voorgelezen zou krijgen, zou ik
mij niet prettig voelen. Ik zou mij schamen en gegeneerd voelen, ook al is Marijn
nog zo aardig voor de buitenlander. Daarmee pleit ik overigens niet voor de
struisvogelaanpak. Het is zeker belangrijk om aandacht te besteden aan deze aspecten
van onze multi-culturele maatschappij en deze passage uit het boek van Jacques
Vriens kan een goed kader bieden voor de behandeling hiervan. Echter niet zonder
meer!

Identificatie
Kinderen krijgen de representaties van de werkelijkheid binnen via het filter van hun
eigen behoeftes en belangen. Dat betekent dat kinderen bewust of onbewust op zoek
gaan naar ‘wat levert het mij op, wat doet het voor mij’. Alle inspanningen van
volwassenen om respect voor het anders-zijn centraal te stellen, voorkomen niet dat
kinderen op zoek gaan naar overeenkomsten bij de ander, een onderhuids nauwgezet
systeem van regels en signalen bepalen de overtuigingen waarnaar de groep handelt,
wie bij de groep hoort en waar herkenning is bij de ander. Als we op zoek gaan naar
boeken die het intercultureel onderwijs ondersteunen of zo men wil vorm geven, dan
moeten we op zoek naar boeken waarin niet de verschillen benadrukt worden maar
waarin het ‘net als ik-principe’ uitgewerkt wordt; boeken waarin overtuigingen een
rol spelen die geen blokkades opwerpen, en een goed en herkenbaar verhaal vertellen
dat voor alle kinderen interessant is. Het moet hetzelfde principe zijn dat Thea
Beckman gebruikt in Kruistocht in spijkerbroek. De middeleeuwse kinderen komen
echt tot leven omdat de herkenbare Rudolf van Amstelveen in een gedeeltelijk andere
cultuur en volledig andere tijd op zoek gaat naar de overeenkomsten en zijn belang
koppelt aan dat van de middeleeuwse
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kinderen. Daarmee vallen de verschillen: zijn ‘rare uitspraak’ en bijzondere outfit,
volledig in het niet. Dit principe werkt ook in het boek Het eiland in de Vogelstraat
van Uri Orlev, waarin de joodse jongen Alex zich in het ghetto van Warschau verstopt
om aan de deportaties te ontkomen.
Indringend beleeft de lezer het verhaal van Alex aan de hand van spannende
gebeurtenissen die de lezer het verhaal inzuigen. Ondanks de andere cultuur waar
Alex toe behoort, wordt identificatie mogelijk door de juist algemeen geldende
principes op de voorgrond te zetten. Hierdoor worden de culturele verschillen in het
blauwdruk van de lezer meegenomen als niet relevant. Dit in combinatie met een
spannend verhaal draagt dit boek bij aan de verhoging van het leesplezier.

In het boek van Halil Gür, Een steen aan een draadje, vertelt Hayati, een Turkse
jongen, zijn verhaal. Het verhaal speelt in Turkije en heeft een sprookjesachtige sfeer.
We worden

meegenomen in de verbeelding van het kind en de verhalen die de oude man hem
vertelt. Hier vormen de culturele aspecten een prachtige omlijsting van het verhaal.
Identificatie is mogelijk omdat Hayati in zijn gedachten en fantasieën niet anders is
dan andere jongens van zijn leeftijd.

‘Net-als-ik-principe’
Wat pabo's zouden kunnen doen om studenten op dit punt meer toegerust de praktijk
in te sturen is hen te leren dit soort aspecten te herkennen; hen vooral te wijzen en
op zoek te laten gaan naar het ‘net als ik-principe’ Zij moeten kritisch leren kijken
naar boeken waarin twee culturen elkaar ontmoeten. Deze boeken benadrukken vaak
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het anders zijn en schieten zonder goede verwerking hun doel voorbij. Het vinden
van overeenkomsten heft de tegenstelling op.
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Thuis in drie culturen
Interview met Sonni Pantschevski
Brede scholen zijn aan de orde van de dag. Een zo uitgebreid mogelijk
onderwijsaanbod voor zoveel mogelijk leerlingen - dat is op het moment
de gangbare realisering van de Nederlandse onderwijsidealen. De
veelkleurigheid van de leerlingenpopulatie treedt immers met regelmaat
voor het voetlicht. In dit themanummer werpen we een blik vóór de klas.
Hoe staat het met de internationalisering van het docententeam?
Sonni Pantschevski (33) is sinds 1996 werkzaam als docent Duits aan het
Oosterlicht College in Nieuwegein. Hij is ‘native speaker’. Zijn moeder
woont in Duitsland en was langdurig werkzaam in Oost-Berlijn en Sofia.
Aangezien hij tweetalig is opgevoed - zijn vader woonde en werkte in
Bulgarije - beheerst hij twee talen op moedertaalniveau. Ik had met hem
het volgende gesprek.
Alfons Andriessen
Het thema van de Boekenweek dit jaar is ‘Het land van herkomst, schrijven tussen
twee culturen’. Welke twee culturen spelen in jouw leven een rol?
Inmiddels zijn het er al drie. Bulgarije en dan met name Oost-Duitsland.
West-Duitsland heb ik weinig meegemaakt. Ik ben in 1993 naar Nederland gekomen
en in de tussentijd - tussen 1989 en 1993 - ben ik in Bulgarije en West-Duitsland
bezig geweest. Mijn vriendin is Nederlandse. Ik ben geboren in Bulgarije en daar
heb ik veertien jaar gewoond. Eigenlijk was het mijn hele leven switchen tussen
Bulgarije en de DDR. Mijn moeder doceerde Duitse literatuurgeschiedenis aan de
universiteiten van Sofia en Oost-Berlijn. Het ene halfjaar woonden we in Bulgarije,
het andere halfjaar in de DDR. Alleen mijn vader bleef in Sofia, omdat zijn werk bij
Balkan Air hem aan Bulgarije bond.
Wat is het eerste waar je aan denkt als ik je vraag naar je geboorteland?
Gezelligheid, vrolijkheid van de mensen. Vaak is het ook niet vrolijkheid in de
zin zoals Nederland dat kent. Het is meer een trieste vrolijkheid, een trotse vrolijkheid.
Tot 1989 zat Bulgarije natuurlijk diep in de communistische toestanden en een van
de manieren om het vol te houden was om het op hun eigen manier vrolijk te houden.
Alcohol heeft een behoorlijke rol gespeeld, moppen, lachen en zingen.
Van de andere kant, na 1989 dan, armoede en sociale problemen. De omwenteling
was niet per definitie een verbetering in sociaal opzicht. In politiek opzicht wel: het
leverde de zogenaamde vrijheid op; de vrijheid die de mensen niet kunnen eten, zoals
ze zelf zeggen, die heeft hen niet gelukkig gemaakt.
Onderhoud je nu nog persoonlijke relaties met je geboorteland?
Met Bulgarije heb ik praktisch geen familiebanden, sinds de dood van mijn vader
in 1995. Ik heb wel verre familie, maar daar heb ik weinig mee. Mijn moeder woont
nog in Berlijn en werkt daar als integratiemedewerkster voor inwoners uit Kazachstan
die zich in Duitsland vestigen.
En is er sprake van culturele banden met je geboorteland?
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Elk jaar probeer ik minstens twee weken in Bulgarije te zijn en dan probeer ik de
Bulgaarse literatuur bij te houden. Dit heeft ook weer een droevige kant. Er gebeurt
weinig opzienbarends op cultureel gebied. Er is wel een grote literaire productie.
Ongeveer een op de tien boeken is goed leesbaar. Film en toneel zijn ronduit
teleurstellend. Commerciële invloeden doen zich duidelijk gelden. Ook dat heeft met
de economische situatie te maken. In Duitsland kom ik veel vaker en je kunt in
Nederland
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gemakkelijk aan Duitse boeken komen. Wat niet in Nederland verschijnt, en dan
denk ik met name aan films, zie ik in Duitsland wel.
Kun je iets vertellen over je talige opvoeding?
Ik ben tweetalig opgevoed. Met mijn moeder sprak ik Duits en met mijn vader
sprak ik Bulgaars. Het was zelfs op een gegeven moment zo dat mijn vader probeerde
Duits met me te spreken en hij deed dat met een zwaar accent. Ik kan me daar niets
van herinneren, maar het schijnt dat ik dat accent van hem overnam. Voor mij zijn
de talen volstrekt gelijkwaardig. Wel ben ik Duitse taal- en letterkunde gaan studeren
en trad daarmee in de voetsporen van mijn moeder. Ook mijn zus, tien jaar jonger
dan ik, studeert Duits in Saarbrücken. Overigens ben ik ook enige tijd mijn vader
achterna gegaan: kort voor de omwenteling, aan het einde van mijn legertijd, volgde
ik een pilotenopleiding in Bulgarije. Op een gegeven moment werd mij te verstaan
gegeven, dat ik nooit zelfstandig zou kunnen vliegen. Met mijn dubbele nationaliteit
was ik politiek niet betrouwbaar.
Je bent docent Duits in Nederland. Hoe heb je Nederlands geleerd?
Ik heb nooit de tijd en het geld gehad om in Nederland een cursus te volgen. Ik
heb het geleerd in het alledaagse leven. Dat heeft ook te maken met de manier waarop
ik hier ben gekomen. Ik leerde mijn vriendin kennen in Bulgarije in 1992. Zij kwam
daar om een semester aan de universiteit van Sofia te studeren, terwijl ik op het punt
stond om naar Duitsland te vertrekken in verband met het aanvaarden van een nieuwe
baan. Toen kwam ik op bezoek bij haar voor twee weken en dat bezoek is wat
uitgelopen. Inmiddels ben ik er al zeveneneenhalf jaar. Toen het ernaar
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uitzag dat ik langer zou blijven, heb ik me wel ingeschreven bij een school in Utrecht.
Toen ik anderhalf jaar later bericht kreeg dat ik geplaatst was, had ik het staatsexamen
NT2 al binnen. Dankzij mijn vriendin. Zij zei op een gegeven moment: ‘Vanaf nu
gaan we geen Duits, Engels of Bulgaars meer praten. Alleen als je een woord niet
begrijpt, wil ik het wel uitleggen in een andere taal.’ Dat vond ik een heel goed idee.
Ik kwam in juli 1993 naar Nederland en in december kon ik zelfstandig mijn eerste
Sinterklaasrijmpje schrijven. Via het Duits is Nederlands eigenlijk niet zo'n grote
stap.
Hoe ben je uiteindelijk leraar geworden?
Mijn studie Duits heb ik gedaan in Bulgarije en in het verenigde Duitsland en die
studie heb ik afgemaakt aan de universiteit van Sofia. Toen kwam ik naar Nederland
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en heb ik binnen een jaar de tweedegraads opleiding Duits gedaan aan de Hogeschool
van Utrecht. Stage hoefde ik niet te lopen. Ik had in Sofia aan Bulgaarse kinderen
Duits gegeven en ik had het geluk dat ik tijdens die opleiding in Nederland al ergens
werd aangenomen. Ik heb geprofiteerd van het tekort aan leraren Duits. De Duitse
achtergrond was eigenlijk al voldoende. Wel heb ik er spijt van dat ik niet tegelijk
mijn eerstegraads bevoegdheid heb gehaald.
Kun je in je lessen gebruik maken van de moeilijkheden die je zelf hebt ondervonden
bij het leren van vreemde talen?
Ik ben juist iemand die geen ervaring heeft met het leren van talen. Ik heb in mijn
hele leven maar één taal bewust geleerd en dat was Nederlands. Duits en Bulgaars
heb ik niet geleerd, dat heb ik meegekregen. Ik heb nooit bewust stilgestaan bij de
vraag: ‘Hoe leer ik die taal?’ Dat kwam pas later bij de studie. Nederlands heb ik
geleerd in de omgang en door me te dwingen iedere avond twee uurtjes te besteden
aan het lezen van de Volkskrant en Trouw, met het woordenboek erbij.
Ken je andere onderwijssystemen dan het Nederlandse uit eigen ervaring?
Mijn middelbare school volgde ik afwisselend in Bulgarije en Duitsland, steeds
met aangepaste programma's, omdat ik dan weer een half jaar afwezig was geweest.
Het Nederlandse systeem is natuurlijk uniek. Brugklassen, dat leerlingen al heel
vroeg op een bepaald niveau worden gezet, dat vind je nergens. De mogelijkheid
bestaat wel naar een hoger niveau door te stomen, maar over het algemeen blijft
iedereen op die ingeslagen weg verder gaan. Het op twee niveaus beoordelen van
dezelfde leerlingen vind ik lastig en merkwaardig. Ik begrijp de bedoeling ervan wel,
maar als je eenzelfde voorwerp twee verschillende namen geeft, dan worden het
daardoor toch geen verschillende voorwerpen?
Er wordt eigenlijk voor de leerling
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gekozen, al gebeurt dat dan in de vorm van uitgebrachte adviezen. In Duitsland en
Bulgarije deed je toelatingsexamen en maakte je een nieuwe start. Je had de dingen
meer in eigen handen. De schoolsystemen in Oost-Europa waren voor een groot deel
geünificeerd. Deze systemen kennen globaal dezelfde schooltypes als het Nederlandse
systeem. Een belangrijk verschil is dat er speciale gymnasia zijn voor talen en voor
natuurwetenschappen. Zelf heb ik op het Duitse Gymnasium gezeten in Sofia, een
taalgymnasium.
Wat vind je van de huidige veranderingen in het Nederlandse onderwijs?
Een echte mening over de huidige veranderingen binnen het Nederlandse onderwijs
heb ik nog niet. We zijn druk doende met de invoering, maar ik heb nog onvoldoende
overzicht om me daar echt over uit te spreken. De veranderingen nemen een groot
deel van de vergader- en overlegtijd in beslag. De enorme groei van de scholen, de
grootschaligheid vind ik een onplezierige kant van de huidige ontwikkelingen. Dat
ken ik niet zo van vroeger en een heleboel Nederlanders waarschijnlijk ook niet. De
veranderingen binnen het vmbo veranderen in mijn ogen niet veel aan de oude situatie,
maar het komt qua inhoud nog een stapje dichter bij hoe het in Oost-Europa was.
Bestaat er zoiets als Nederlandse gastvrijheid?
Er bestaat wel zoiets als Nederlandse gastvrijheid, maar het is concreet gebonden
aan degene van wie je die ondervindt. Er zijn meerdere discussies geweest over de
vraag of een Nederlander nou tolerant is of onverschillig. Het is nou niet zo dat ik
een sprankelende tolerantie ervaar, maar onverschilligheid is het ook niet.
Kun je een voorbeeld geven van een karakteristiek van de Nederlandse
samenleving?
Typisch Nederlands vind ik het niet, in Duitsland is het namelijk niet echt anders,
maar het maken van afspraken, waarbij de tijd nauwkeurig wordt aangeduid, zeven
uur is immers zeven uur en niet kwart over zeven, past niet binnen de Oost-Europese
mentaliteit. Daar bestaat een bredere opvatting, in de zin van ‘Volgende week vrijdag?
Oké, we zien wel tegen die tijd. We bellen nog wel.’ Zeven uur is dan ‘tussen zeven
en negen’, en je kunt net zo goed bij iemand langsgaan zonder afspraak te maken.
Als ze aan het eten zijn, eet je even mee, als ze aan het drinken zijn, drink je mee.
De losheid, wat dat betreft, ervaart de West-Europeaan vaak als laksheid. Of
bijvoorbeeld als ik een vriendin, waarvan de relatie net is uitgegaan, hoor zeggen
dat ze nu even ‘plant’ om niet verliefd te worden. Zoiets plan je toch niet? Dergelijke
dingen hoor je in Nederland. Ik heb een tante in Berlijn die qua stiptheid in niets
onderdoet voor wat hier in Nederland gangbaar is. Nederlanders horen het niet graag,
maar ik zie niet zoveel verschillen tussen Nederland en Duitsland.
Wat vind je van het thema van de Boekenweek?
Het is een goed thema; ik ben er zelf ook mee bezig. Ik schrijf korte verhalen,
waarvan er enkele gepubliceerd zijn in Peredatsja (‘Uitzending’), het
Oost-Europatijdschrift van de Universiteit van Amsterdam dat tegenwoordig onder
de naam Prospekt verschijnt. In deze verhalen probeer ik het leven in het toenmalige
Bulgarije uit te leggen aan gewone Nederlanders. Ik beschrijf bijvoorbeeld bezoeken
van Brezjnev en Kim Il Song en vertel dan hoe mensen die deze lieden toejuichten
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werden gearresteerd. Voor Nederlanders toch enigszins vreemd dat je wordt opgepakt
omdat je bij wijze van spreken de koningin toejuicht.
Bulgaarse literatuur, kun je die aanbevelen?
Voor ik leraar werd in Nederland, heb ik overwogen of er geen brood te verdienen
viel met vertalen uit het Bulgaars. Ik was toen natuurlijk nog niet zo thuis in het
Nederlands, maar mijn vriendin was bereid mij te helpen. Ik kwam er toen achter,
dat er maar heel weinig Bulgaarse literatuur bekend is in Nederland. Bekend zijn de
Woeste verhalen (1967) van Nikolaj Chajtov. De patriarch van de Bulgaarse literatuur
is Ivan Vazov. Hij schreef in 1880 de eerste Bulgaarse roman, Onder het juk, kort
nadat Bulgarije zich had weten te bevrijden uit het Ottomaanse rijk. Voor zover ik
weet is deze roman niet in het Nederlands vertaald. Er is wel veel Bulgaarse literatuur
in het Duits vertaald, vanwege de culturele banden uit de Oostbloktijd. De bekendste
Bulgaar buiten Bulgarije is Elias Canetti. Hij schrijft in het Duits, maar hij is geboren
in en schrijft over Bulgarije, hoewel meerdere landen menen aanspraak op hem te
kunnen maken. Zijn roman Het martyrium uit 1935 werd pas in de zestiger jaren in
het Nederlands vertaald. Van zijn autobiografische trilogie, waarvoor hij in 1981 de
Nobelprijs kreeg, is in ieder geval De behouden tong uit 1977 vertaald.
Als ik denk aan het thema van de Boekenweek moet ik denken aan Bulgaarse
joden die niet meer in Bulgarije leven. Voorbeelden hiervan zijn Nir Baruch, nu
woonachtig in Israël en Gabriele Nissim uit Italië. Beiden hebben zich gemengd in
de discussie rond de rol van Tsaar Boris III tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sommigen zeggen dat hij joden aan Duitsland wilde uitleveren om
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Bulgarije neutraal te houden, anderen zeggen dat hij de redder van de joden is geweest.
Uiteindelijk heeft Bulgarije in '43 een pact met Duitsland gesloten. Door troepen te
leveren aan Duitsland konden de joden uit het land in Bulgarije blijven. Nir Baruch,
die als ik me niet vergis bekendheid geniet in België, heeft als eerste de Tsaar openlijk
beschuldigd.
Het is jammer om vast te stellen, dat de beste boeken van de afgelopen tien jaar
afkomstig zijn van de grote namen van voor 1989. Ik denk aan Alexander Tomov
met De nieuwe rijken. Het boek beschrijft het economische verval en het ontstaan
van de georganiseerde misdaad begin jaren '90. Ik denk aan Stefan Tsanev met zijn
roman Over de mensen en de mieren uit 1998 en aan Vladimir Zarev met de
filosofische roman Pope Bogomil en de volmaaktheid van de angst, eveneens uit
1998. Ook wil ik Blaga Dimitrova noemen met Paardenbloem uit 1997. Zij was in
de jaren '90 een tijdje vice-president en nam in 1991 deel aan Poetry International
in Rotterdam. Verder verschenen er natuurlijk oudere boeken die onder het
communistische regime verboden waren vanwege hun kritische toonzetting.
Voorbeelden hiervan zijn Radoy Ralin met Pepperoni uit de jaren '60 en Ivajlo Petrov
met zijn roman Klopjacht op wolven uit 1982.
De literatuur op dit moment wordt eigenlijk beheerst door alles wat vroeger
verboden was: thrillers, gangsterverhalen en pornografie. De meest gelezen auteur
op dit moment is Christo Kaltchev. Hij schrijft een mengvorm van de vroeger
verboden genres en zijn taalgebruik is ronduit grof. Boeken als de autobiografie van
Stoichkov, een bekende Bulgaarse voetballer, verkopen over het algemeen beter dan
de serieuze schrijvers. Zoals ik al zei, er is weinig vertaald, maar er bestaat wel een
bundel met Bulgaarse literatuur, Bulgarije, verhalen van deze tijd, die bij Meulenhoff
is verschenen.
En zijn er Nederlandse schrijvers die je met plezier leest?
Ik heb kort geleden een dichtbundel van Rutger Kopland gekocht, Geluk is
gevaarlijk, en dat vind ik schitterende poëzie. Overigens, mijn eerste interesse voor
Nederland werd gewekt door een boek. Toen ik twaalf of dertien was, kreeg ik
Hollands Glorie van Jan de Hartog, uiteraard in vertaling, en dat boek heb ik diverse
malen herlezen, ook tijdens lessen. Dat boek was een soort aanmoediging voor goede
schoolprestaties. Bij mij was het echter zo dat de schoolprestaties, op het moment
dat ik ging lezen, achteruitgingen!
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column
Debating
Jacques de Vroomen
‘In mijn ogen verkoopt die Paul Rosenmöller wel onzin, maar de manier waarop is
héél goed.’
Ik citeer Tilleke Brand, leerling van het Nijmeegse Canisius College, die in het Leids
Academiegebouw een van de vijf finalisten was van het Nederlands kampioenschap
debatteren voor middelbare scholieren. Ze bestaan nog steeds, de debatingwedstrijden
uit een grijs verleden, én meer dan dat, ze lijken weer terug van weggeweest. Bij
zo'n debatingwedstrijd moet je vóór of tegen een stelling pleiten. Tilleke legt uit: ‘Je
moet er strijdbaar staan, overtuigd van je gelijk. Zoals je staat als je ruzie maakt met
je moeder om haar ervan te overtuigen dat je wel mag uitgaan die avond.’
Waaruit bestaat spreekvaardigheid? Als je worstelt met een serieus probleem is een
vriend of vriendin die echt kan luisteren een weldaad. Slechte luisteraars herken je
aan hun snelle advisering. Ze hebben hun oren in hun mond zitten. Het is moeilijk
om te luisteren want bij luisteren moet je precies het omgekeerde doen van wat we
allemaal het liefste willen: onszelf poneren. Je helpt een ander zelden door hem jouw
inzicht te verkondigen. Je helpt wel als je, bijvoorbeeld door goede vragen te stellen,
wat chaos ordent. Een goed inzicht is een inzicht dat jouw gesprekspartner zelf
verwerft. Niet een inzicht dat hem van buiten wordt aangereikt.
Bij spreek- en luistervaardigheid gaat het om authenticiteit, inleving, een heldere
analyse en een beetje warmte, want bij een serieus probleem spelen emoties altijd
een rol. Die mag je niet negeren.
En wat doen we bij een debatingwedstrijd? Precies het omgekeerde. Je moet alleen
maar luisteren om die ander vervolgens te kunnen vloeren. Er is geen inhoud of de
inhoud doet er niet toe. Het gaat erom dat je de ‘inhoud’ manipuleert en daarmee
jezelf poneert. Bij debatingwedstrijden wordt het paard achter de wagen gespannen.
Een school die spreek- en luistervaardigheid ernstig neemt, zou er niet aan moeten
beginnen.
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Leeswijzer
Inkt
Katrien Vervaele
Lannoo, 2000
f 28,54/Bfr 495
Peter Schöffer is veertien wanneer hij in de leer gaat bij edelsmid Johann Fust in
Mainz. In die stad leert Peter ook een zekere Henne Genschfleisch kennen, een nogal
bijzondere man die zich eigenlijk liever Gutenberg laat noemen. Dankzij Henne gaat
voor Peter een nieuwe wereld open, met name die van het schrift. Bovendien heeft
Gutenberg grootse plannen, want hij wil een manier vinden om teksten vlugger bij
het volk te brengen. Peter krijgt de opdracht de letters van het alfabet uit te snijden
in lood. Ondertussen probeert Gutenberg zelf bij zijn vriend Fust geld los te krijgen
voor zijn project. Want dat is financieel niet zonder risico's.
Het verhaal over Peter die in de ban is van Gutenberg en van diens uitvinding, is
een aantrekkelijke historische roman over het moeizame ontstaan van de
boekdrukkunst. Het is daarnaast ook een vlot geschreven fictieve biografie, want
over Peter Schöffer is weinig bekend. Hierbij heeft Katrien Vervaele zeker aandacht
voor de psychologische ontwikkeling van de jonge man, al wordt deze in een toch
wel heel beperkte tijd volwassen. Behalve over de boekdrukkunst vind je in dit
verhaal ook tal van interessante verwijzingen naar de tijdsgeest van toen. Zo gaat de
auteur uitvoerig in op de discussies tussen protestanten en katholieken en op het
jodenvraagstuk. Tolerantie is hierbij zeker de boodschap. Last but not least wil ik
nog wijzen op de originele kaft. Een werkstukje van de bekende kalligraaf Brodi
Neuenschwander.
SDJ

Reinaart de vos
Paul Biegel
Uitgeverij Holland, 2000 f 19,90/Bfr 398
In 1972 schreef Paul Biegel zijn versie van het middeleeuwse verhaal over Reinaert
de vos. Van deze uitgave verscheen nu de zesde druk. Hierbij is het Biegels
uitdrukkelijke bedoeling zijn lezerspubliek te vermaken, zoals hij dat ook in de
inleiding formuleert. Daarom koos de auteur bewust voor spreektaaltekst en neemt
hij in zijn beschrijving van de gebeurtenissen rond deze sluwe vos nergens een blad
voor de mond. In een zeer directe stijl schetst Biegel op groteske wijze de
scheefgetrokken machtsverhoudingen die niet alleen kenmerkend
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waren voor de maatschappij waarin Reinaert leefde, maar ook voor de samenleving
van nu. In vergelijking met de vorige herdrukken steekt het verhaal nu ook naar de
vormgeving toe in een nieuw kleedje. Uit verschillende edities werden namelijk heel
wat authentieke prenten opgenomen. Behalve heel wat leesplezier biedt dit verhaal
nu dus ook extra kijkplezier. Door het tijdeloze karakter ervan kan het nog jaren lang
dienst doen op de middelbare school.
SDJ
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Mijn zus draagt een heuvel op haar rug
Ed Franck
Averbode, 2000
f 29,90 / Bfr 495
Er zijn zo van die boeken waarop een leeftijdsaanduiding niet hoeft. Omdat ze nu
eenmaal heel goed zijn, universeel én authentiek en daardoor zowel jong als oud
kunnen bekoren. Zo'n boek is zeker de nieuwste van Ed Franck.
Andres heeft een zus en die heeft op haar rug een bochel. Het is die bochel die
Andres mateloos fascineert. In tal van anekdotes beschrijft hij dan ook het
merkwaardige gedrag van zijn zus. Liefde en haat liggen hierbij dicht bij elkaar.
Andres wil immers zijn zieke zus op alle mogelijke manieren helpen, maar hij wordt
door haar genadeloos geïntimideerd. Tot het wanhopige meisje het uiteindelijk niet
meer ziet zitten en kiest voor een definitieve oplossing, die het verhaal een wel heel
tragische afloop geeft.
SDJ

Wild vlees
Marita de Sterck
Querido, 2000
f 29,95 / Bfr 599

Het leven, de dood en de liefde. In het jongste boek van Marita de Sterck wordt het
hoofdpersonage Max er meer dan hem lief is mee geconfronteerd. Wanneer Max
namelijk ver van huis op bergtocht is, sterft zijn achtergebleven opa in een ongeval.
Mede door zijn eigen schuld verneemt Max dit droevige bericht pas bij zijn
terugkeer. Voor Max stort de wereld in elkaar. Nu opa er niet langer voor hem is,
verliest hij namelijk elke zin voor oriëntering. In plaats van het verdriet te aanvaarden,
gaat Max koortsachtig naar een schuldige op zoek. Hierbij verdenkt hij in zijn naïviteit
iedereen die opa voor het laatst heeft gezien: zijn ouders, zijn familie, de
begrafenisondernemer, de chauffeur van de vrachtwagen waartegen opa met Max'
racefiets botste, de dokters, de politie, zelfs Linde, zijn vriendin.
De tijd heelt wonden. Niet alleen fysisch, maar ook mentaal. Dat is het wat het
verhaal over Max ons vertelt. Een verhaal waarvan de titel verschillende ladingen
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dekt en waarin de herinneringen van Max aan zijn opa glashelder worden beschreven.
Een verhaal dat het wil hebben over pijn, afscheid en verdriet, maar ook over
vriendschap en over de altijd durende liefde. Een absolute aanrader en het beste van
De Sterck totnutoe.
SDJ

Grenzen
Katrien Seynaeve
Averbode, 2000
f 22,50 / Bfr 395
Hoe komt het dat joden en Palestijnen al vijftig jaar lang weigeren om op een
vreedzame manier met elkaar samen te leven in Israël? Op die vraag probeert Katrien
Seynaeve in haar jongste boek een antwoord te geven. Een antwoord dat zeer
genuanceerd is uitgevallen en erop wijst hoe complex de problematiek eigenlijk wel
is. Op een dag gaat Steve Efran, een uit Israël naar de VS uitgeweken jood, in zijn
geboorteland op zoek naar zijn roots. In Israël wordt Steve met zijn neus op de feiten
gedrukt. Aan de ene kant is er zijn familie, streng orthodoxe joden die streven naar
een eigen staat. Aan de andere kant zijn er de Palestijnen die op hun beurt een eigen
woongebied willen (be)houden. De strijd tussen deze twee partijen verloopt
allesbehalve geweldloos. Maar toch kan het ook anders. Dat ontdekt Steve vooral in
de persoon van Zachry Sabella, een jonge Palestijn die het geweld met woorden wil
beslechten. Maar ook in de figuur van zijn nichtje Debbie door wie hij zelf in het al
even pacifistisch geïnspireerde verzet belandt...
SDJ
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na schooltijd
Oproep
Wie heeft interessante sites gevonden? Wie bezoekt wel eens een pagina die ook van
belang kan zijn voor vakgenoten?
Welke website zou u het liefst doorgeven?
De redactie van Tsjip/Letteren doet een beroep op u.
Heeft u een tip voor uw collega Nederlands of CKV? Meld het ons, het liefst
digitaal (amraukema@lezen.nl). Geef in een korte beschrijving weer wat leerlingen
en docenten met de desbetreffende website kunnen doen. Dan geven we samen een
nieuwe invulling aan de rubriek ‘Na schooltijd’.
Graag uw reactie!
Dank en vriendelijke groet,
de redactie
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Agenda
13 december - voorjaar 2003
Tentoonstelling ‘Paleisgeheimen’, het Ashanti-koninkrijk
Kindermuseum, Amsterdam. Open: alleen na reservering, telefoon (NL) 020 5688233.
Zie ook www.kindermuseum.nl

15 december - 6 mei
Tentoonstelling ‘Dat kan mijn kind ook’
Universiteitsmuseum Utrecht. Lange Nieuwstraat 106, open di-zo 11-17. Zie ook
www.museum.uu.nl

14 maart - 29 december
Tentoonstelling ‘We komen van ver, maar wel met grote passen; het
kinderboek in Vlaanderen in de 20e eeuw’
Literair Museum, Bampslaan 35, Hasselt. Open wo-za 14-17 en volgens afspraak.
Telefoon (B) 011 261787, fax 232297, groepsbezoeken 222624

21 april
Finale poëziewedstrijd ‘Door een gekleurde bril’
Drunen, Land van Ooit. Organisatie en inlichtingen: Stichting Kinderen en Poëzie,
postbus 252, 5150 AG Drunen, Nederland, telefoon (NL) 0416 373019, fax 374406,
e-mail info@skep.nl, internet www.skep.nl

25 april
Regionale ICT-dag / beurs School & Computer
Utrecht, Jaarbeurs

4 mei
Landelijke dag Studievaardigheden
Universiteit van Maastricht, Hogeschool Limburg en de Open Universiteit.
Inlichtingen: www.educ.unimaas.nl/lds
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4-6 mei
Seminar Kinder- und Jugendliteratur ‘Hyper! Hyper! Von Netz-Werken
und andere Büchern, Bücher und ihre Leser/Innen in der
Multimedia-Welt’
Kardinal-Schulte-Haus, Overaltherstrasse 51-53, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland,
telefoon 00 49 2204 408. Organisatie: Arbeitskreis für Jugendliteratur, Postfach
800124, 81601 München, Duitsland, telefoon (D) 00 49 89 4580806, fax 45808088,
e-mail akjbreitmoser@t-online.de. Zie ook internet www.bkj.de/akj

16 mei
Nationale Voorleesdag (Nederland)
Tevens finale Nationale Voorleeswedstrijd. Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht.
Inlichtingen: telefoon (NL) 0297 533791

1-4 juli
12th European Reading Conference
Dublin. Zie internet http://homepage.eircom.net/~reading

9-12 juli
30th International Association of School Librarianship Conference en 5th
International Forum on Research in School Librarianship, ‘Inspiring
Connections, Learning Libraries and Literacies’
Waipuna Lodge, Auckland, New Zealand. Inlichtingen: zie internet
www.scimworx.vuw.ac.nz/conferences/iasl/index.htm

11-14 juli
Internationaal seminar: Digital cultural heritage: finding aids and analysis
tools in archives and memory institutions
Maastricht. Informatie: Amsterdam-Maastricht Summer University, telefoon (NL)
020 6200225, fax 6249368

26-29 september
‘A must or a-muse: art and culture in education: policy and practice in
Europe’, internationale conferentie over de toekomst van de
cultuureducatie
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Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen. Boekmanstichting, Expertisecentrum
Cultuureducatie, Erasmus Universiteit. Informatie: Erica Haffmans, Boekmanstichting,
telefoon (NL) 020 6243736, e-mail amustoramuse@boekman.nl

3-13 oktober
Kinderboekenweek (Nederland)
Motto: ‘woensdagmiddag, lees over je hobby’. Thema: vrijetijdsbesteding. Auteur
Kinderboekenweekgeschenk: Guus Kuijer. Zie ook www.cpnb.nl

3-29 november
Kinderboekenfestival Nederlandse Antillen
Inlichtingen: N.A.N.A., telefoon (NL) 020 6734859, fax 6762189, e-mail
nana@xs4all.nl
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binnenkant voorplat

[Nummer 2]
Tsjip
Eens liet ze 'r kind zien, en vraagde met de oogen:
- Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie die kleur...
- Dat gele streepje is aardig.
- Geel... die wangen geel? 't Is rose! Geel?
- Ik sprak van het jurkje.
Andermaal liet ze 'r kind zien, en vraagde met de oogen:
- Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie hoe wit... en marmer...
- Daar is te veel stijfsel in.
- Stijfsel in de armpjes van mijn kind?
- Ik sprak van het jurkje.
Weder liet de zorgvuldige moeder haar kind zien, en vraagde met de oogen:
- Hoe vindt ge mijn kind, mijn schat, mijn alles? Zie die vormen... die ronding...
die lijnen...
- Te kort van lijf.
- Mijn kind te kort van lijf?
- Ik sprak van het jurkje.
Toen werd de moeder verdrietig. Het bedroefde haar dat men het kind niet zag.
Wel tooide ze haar lieveling, maar het smartte haar dat die tooi belette het kind te
zien.
Multatuli, Idee 80
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Redactioneel
Literatuur lezen is ervaringen opdoen, net als bij elke vorm van genieten van kunst.
Meegesleept worden in de wereld van het verhaal, geboeid door de gedragingen,
overwegingen, uitspraken van de romanfiguren, geschokt, verrast, ontroerd,
geamuseerd, tot nadenken aangezet, zitten we met een boek in een hoek. Alle kennis
die deze ervaringen kan verdiepen, is meegenomen, maar wie meer nadruk legt op
‘het jurkje’ in plaats van op ‘het kind’, is ietwat onlogisch bezig.
Toch is het literatuuronderwijs pas de laatste decennia ervaringsgericht, is de lezer
pas sinds kort ‘ontdekt’. Tot 1970 was de historisch-biografische aanpak in Nederland
de enig mogelijke invulling van het literatuuronderwijs - zoals dat in heel veel landen
van Europa tot op de dag van vandaag het geval is! Na 1970 werd de
structuuranalytische aanpak geïntroduceerd, en kwam het literaire werk ‘als autonoom
geheel’ centraal, en vanaf ongeveer 1990 is de tekstervaringsaanpak in de praktijk
van het Nederlandse literatuuronderwijs terechtgekomen.
In deze aflevering van Tsjip/Letteren staat het leesdossier centraal: bij uitstek het
middel waarmee ervaringsgericht literatuuronderwijs vorm kan krijgen, een onmisbaar
instrument om de literaire competentie van de leerling te vergroten. Veel van de
bijdragen werden gepresenteerd op de Najaarssalon van de Stichting Promotie
Literaire vorming, waar zo ongeveer alle aspecten van het leesdossier, zoals de
begeleiding, de inrichting en de toetsing, aan bod kwamen. Docenten laten zien hoe
zij concreet werken met het leesdossier, of, op het vmbo, met het fictiedossier, en
wat leerlingen daar zoal aan fraais in opschrijven.
Als deze aflevering van Tsjip/Letteren een ding kan duidelijk maken, is het wel
dat goed literatuuronderwijs eigenlijk niet meer mogelijk is zonder dossiervorming.
Het is niet te hopen dat we - als de inhoud van de Tweede Fase over enkele jaren
geëvalueerd gaat worden - nog eens op de barricaden zullen moeten om te zorgen
dat dit onmisbare instrument ons wordt ontnomen. Het zou ook voor goedwillende
buitenstaanders als mevrouw Adelmund en haar ambtenaren duidelijk moeten zijn
dat wie het leesdossier wil afschaffen, beter maar meteen het hele literatuuronderwijs
kan begraven.
Zo'n vaart zal het echter niet lopen: naarmate meer docenten de nuttige en zinnige
kanten van het leesdossier gaan ervaren, en de praktische problemen rond deze manier
van werken nog hanteerbaarder zijn geworden en/of opgelost, zal het leesdossier
steeds meer als een volstrekte vanzelfsprekendheid worden gezien.
Joop Dirksen
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Het leesdossier
Op 10 november vorig jaar organiseerde Stichting Promotie Literaire
vorming een najaarssalon met als thema: ‘Het leesdossier’. Het doel van
deze bijeenkomst was het uitwisselen van kennis over en ervaringen met
het leesdossier. Hoe kan het beste vorm en inhoud gegeven worden aan
het leesdossier? Hoe is ICT-gebruik te combineren met het leesdossier en
op welke wijze gaan we om met de smaakontwikkeling van leerlingen? En
is het leesdossier wel het meest ideale reflectie-instrument? Deze en meer
vragen hebben de betrokkenen zichzelf die dag gesteld en hun gedachten
over laten gaan.
Marloes Janssen
Naast SPL-bestuursleden en Tsjip-redacteuren waren er met name vakdidactici en
docenten uit het voortgezet onderwijs en vmbo aanwezig. Na ontvangst met koffie
zouden er gedurende de dag vijf presentaties van een uur ten gehore worden gebracht.
De eerste presentatie werd verzorgd door Frank van Dixhoorn en Theo Hoebers, die
het onderwerp ICT en het leesdossier onder de loep namen, gevolgd door Joop
Dirksen en Dorus Luyckx die zich toespitsten op het thema smaakontwikkeling.
Vervolgens zou Theo Witte zijn promotie-onderzoek toelichten dat als onderwerp
literaire smaakontwikkeling naar aanleiding van het leesdossier heeft. Na de lunch
kwam de presentatie aan de hand van stellingen van Monique Metzemaekers en
Esther Peze aan de orde, met als titel: ‘GLO: één leesdossier, organisatie en relatie
met CKV-1’. De laatste voordracht werd verzorgd door Alex van de Kerkhof en
André van Dijk, die respectievelijk uitweidden over de beoordeling van literaire
vaardigheden vanuit de eindtermen van de Tweede Fase én vanuit de optiek van een
docent die werkzaam is in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Tot slot
was er een plenaire afsluiting waarin pogingen gedaan werden om gemeenschappelijke
aanbevelingen te formuleren en problemen te inventariseren rondom het leesdossier.
Dat er nog een hoop moeilijkheden zijn rondom het leesdossier werd wel duidelijk
Het wiel rond het leesdossier is in ieder geval nog lang niet uitgevonden, maar dat
maakte deze literaire salon ook zo interessant. In onderstaande zullen bovenstaande
presentaties nader worden beschreven en toegelicht.

ICT en leesdossier
Bij deze presentatie werden de betrokkenen verdeeld in vier kleine groepen die bijeen
moesten gaan zitten om tien minuten te praten over hun eigen ervaringen met ICT
en het leesdossier en de voordelen en knelpunten waarmee je te maken hebt gehad.
Tenslotte moest men tot één centrale vraag komen. Na de inleiding van Frank van
Dixhoorn werden de verschillende centrale vragen van elk groepje geïnventariseerd,
te weten:
- In hoeverre kunnen workspaces reageren op afstand in tijd en ruimte, gezien
het gesloten karakter? Hoe bevorder je de interactie en discussies naast internet
en dergelijke?

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

- De rol van inspirerende docent wordt nog belangrijker bij ICT-gebruik. Mee
eens?
- In hoeverre is aandacht voor vorm bij ICT-gebruik te beheersen ten opzichte
van de aandacht voor inhoud?
- Wat voegt ICT toe aan de literaire ervaring en vaardigheden van leerlingen?

Theo Hoebers lichtte elke vraag toe en opende de discussie. Over de eerste centrale
vraag werd opgemerkt dat de vorm die je kiest om op de computer te werken bepaalt
voor een groot deel wat je doet en het succes ervan. Zo is er een groot verschil in
e-mail en chat. Bij de eerste vorm kun je meer stilstaan en nadenken over wat je
schrijft en bij de tweede vorm veel minder.
Bij de stelling dat de rol van inspirerende docent nog belangrijker is bij
ICT-gebruik, kwam naar voren dat de
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docent onmisbaar is in het aanleren van kennis bij leerlingen en in het leren praten
over literatuur. De eigen ervaring met het leesdossier leert dat het leesdossier een
middel is en geen doel op zich, evenals het medium internet. Over de derde centrale
vraag werd gezegd dat er veel rommel op het internet staat en dat de minder slimme
leerling minder bekwaam is in het goed zoeken en snel vinden van gepaste informatie.
Er schuilt een groot risico in de verwerking van dubieuze informatie die handig en
mooi verpakt wordt door leerlingen. In zoverre kan de vorm de lezer afleiden van
de inhoud die van geringe kwaliteit kan zijn. Internet kan een belangrijke rol vervullen
bij het aanleren van vaardigheden en het opbouwen van literaire ervaringen van
leerlingen.
Maar allereerst heeft een leerling een

docent nodig. Het is überhaupt moeilijk om met leerlingen op niveau over literatuur
te praten, of dit nu gewoon in de klas is of op digitale wijze.
Ten slotte werd de vraag gesteld wat ICT nu eigenlijk toevoegt. Er volgde een
discussie over het standpunt dat ICT een middel is en niet meer dan dat. Dan wordt
opgemerkt dat ook beelden betekenis en inhoud hebben. Vergeten we eigenlijk het
belang van beelden niet? Vervolgens reageerde Frank met het standpunt dat hij vindt
dat we als uitgangspunt ‘het woord’ moeten houden en niet ‘het beeld’. ICT zou een
middel kunnen zijn om intertekstualiteit zichtbaar te krijgen. Door het koppelen van
teksten en het aanbrengen van thematische dwarsverbindingen tussen boeken, met
als doel thematische connecties duidelijk te maken, zouden we de leeservaring van
de leerling uit kunnen diepen.

Smaak
Joop Dirksen beet het spits af met een betoog over smaakontwikkeling en het
leesdossier. Zijn uitgangspunt was: ‘dossiervorming is noodzakelijk om de
ontwikkeling van een vaardigheid te kunnen volgen en ‘meten’. Hij noemde
vervolgens zes aspecten die hiermee te maken hebben.
1 Het leesdossier heeft onder andere het doel om de eventuele beweging in de
leesontwikkeling van een kind van begin tot eind te registreren en daardoor
zichtbaar te maken.
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2 De definitie van smaak en in hoeverre zijn alle aspecten rondom smaak
beïnvloedbaar of te ontwikkelen?
3 Het belang van de leesautobiografie, waarin veel boeken voorkomen die tot de
kindercanon behoren.
4 Het gemeenschappelijk en individuele traject dat leerlingen afleggen.
5 Verdieping door communicatie over literatuur.
6 Het belang van de verdiepingsopdrachten.

Een reactie hierop kwam van Dorus Luyckx, een vmbo-docent, die vraagtekens zette
bij de stelling van Joop Dirksen dat smaakontwikkeling en literaire competentie bij
iedereen te meten is, mits de beginsituatie zorgvuldig is omschreven. Hij vroeg zich
af hoe hij als docent vat kan krijgen op de beginsituatie van een vmbo-leerling.
Een ander knelpunt is dat vmbo-leerlingen niet alle stadia van Parsons doormaken
en halverwege ergens blijven steken. Zo is reflectie erg moeilijk en je komt ook vaak
niet toe aan oog voor de vorm, structuur en techniek. Luyckx is op zoek naar
gereedschappen om deze vaardigheden in het vmbo toe te passen en aan te leren. Tot
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slot deelde Luyckx enkele stukjes uit die geschreven zijn door enkele van zijn
vmbo-leerlingen die hun mening verwoorden over een gelezen boek.
Onderstaande is er een ongecensureerd voorbeeld van:
‘Leessmaak
Mijn leessmaak is naarmate ik ouder ben geworden steeds veranderd. In de zesde
klas vond ik pinkeltje echt te gek. Daarna las ik de “Cameleon”. Dat vond ik ook
leuke boekjes.
Maar na een tijdje gingen die boekjes me ook vervelen. De boeken die ik gelezen
heb verschillen veel van elkaar, vooral bijvoorbeeld het boek “Het rookoffer”. Dat
was voor mij best een moeilijk boek, omdat het begint bij het einde van het boek.
Dit vond ik wel een mooi boek.
Zo zie je maar dat in de loop van jaren je leessmaak verandert al hou je niet van
boeken. Eerst vond ik boeken lezen het ergste dat er is.
Maar nu heb ik er al minder moeite mee. Ik denk dat ik nooit uit mezelf een boek
zal lezen maar misschien dat dat in de loop der jaren verandert.’

Didactiek
In zijn presentatie beschreef Theo Witte zijn promotieonderzoek aan de RUG, dat
als onderwerp de ontwikkeling van literaire smaak naar aanleiding van het leesdossier
heeft. De presentatie had als titel: ‘Recht doen aan verschillen. Op zoek naar een
empirische basis voor een leesdossierdidactiek.’
Witte wil allereerst exploratief onderzoek doen naar relevante kenmerken van
leerlingen. De opzet van dit onderzoek houdt in dat drie docenten/scholen met elk
drie leerlingen onder de loep genomen worden, waarbij de literaire ontwikkeling in
het vierde jaar op basis van het leesdossier geëvalueerd wordt. Een schriftelijke
evaluatie in de vorm van een beknopt voortgangsrapport zal hierop volgen. Hierna
zullen interviews plaatsvinden en een analyse waarbij gebruik gemaakt zal worden
van een fenomenologische methode, ‘labeling’. Op basis hiervan zal een
praktijktheorie worden ontwikkeld en er zal geprobeerd worden tot een
leerlingentypologie te komen. De volgende stap is vervolgonderzoek waarbij op zes
verschillende scholen de literaire ontwikkeling van vijftien havoen vijftien
vwo-leerlingen - vijf leerlingen per docent - twee jaar lang gevolgd wordt. De docent
ontwerpt een didactische interventie waarbij het doel is dat de literaire ontwikkeling
van de leerling voortgezet wordt en de leerling gemotiveerd blijft of wordt. De docent
stelt eerst een diagnose, maakt vervolgens een plan, kijkt hoe het werkt, evalueert
het resultaat, stelt opnieuw een diagnose en begint weer van voor af aan. Deze cyclus
wordt per leerling acht keer herhaald, vier keer per jaar. Door deze docenten te laten
reflecteren over hun pedagogisch-didactische keuzes, zo stelde Witte, kan theorie
worden ontwikkeld over de relevante en dus werkzame variabelen van literaire
werken, verwerkingsopdrachten en begeleidingsstrategieën.
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Eén leesdossier
Monique Metzemaekers en Esther Peze vertelden over de relatie tussen Geïntegreerd
LiteratuurOnderwijs (GLO) en het nieuwe Tweede Fase-vak Culturele en
Kunstzinnige Vorming 1 (CKV-1). In de inleiding werd vermeld dat zij willen pleiten
voor het leesdossier en voor invoering van het vak GLO. Argumenten voor dit
standpunt zijn onder andere dat vier verschillende leesdossiers en dus vier keer het
bloot leggen van de literaire ontwikkeling wel eens heel verwarrend voor leerlingen
zou kunnen zijn. Door middel van één leesdossier kun je onderlinge vergelijkingen
maken tussen bijvoorbeeld de negentiende eeuw bij Frans en boeken uit de
negentiende eeuw bij Duits. Ook kun je meer variatie aanbrengen in bijvoorbeeld de
opdrachten en de literaire ontwikkeling zou door GLO beter tot zijn recht komen,
aldus Metzemaekers en Peze. Ook pleitten zij voor een tussenmodel dat ‘uitgebreide
integratie’ wordt genoemd en waar zij beiden ervaring mee hebben op de school
waar zij werken. Hierbij stemmen de secties gezamenlijk het programma af en er is
sprake van een apart Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor literatuur.
De voordelen van een uitgebreide integratie van het vak GLO is de flexibiliteit, het
eigen baas kunnen zijn van de docent in zijn eigen vak en de geleidelijke verandering.
Nadelen zijn echter dat er een discussie zal blijven over aanpak en opvattingen, er
veel overleg vereist is en de afstemming voortdurend verfijnd moet worden; wordt
alles wel echt zo uitgevoerd zoals is afgesproken?

Toetsing
Bij deze laatste presentatie begon Alex van de Kerkhof met een uiteenzetting over
de toetsing en beoordeling van literaire vaardigheden op het examen. Na uitleg over
wat literaire vaardigheden nu eigenlijk zijn, geeft hij de beoordelingscriteria voor
literaire vaardigheden en legt deze naast de criteria voor een goede toets, te weten:
is een toets betrouwbaar, valide, praktisch, transparant en aanvaardbaar?
Hierop volgde André van Dijk, die aan alle aanwezigen het gedicht ‘Het carillon’
van Ida Gerhardt uitreikte. Dit gedicht ondersteunt de heteronome opvattingen over
literaire competentie. Terugkoppelend naar toetsing binnen het onderwijs stelde Van
Dijk dat als er andere opvattingen heersen, deze
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leiden tot andere examinering. Er komen vragen en opmerkingen uit de zaal en er
wordt gepleit voor het ontwikkelen van een model dat het begrip contekstualiteit
omvat waarbinnen het sociale, literaire en culturele repertoire samengaan. Een vraag
die meerdere malen terugkomt is: hoe leer je leerlingen praten en schrijven over hun
leeservaring? Wat voor kader of terminologie heeft een leerling om verslag te doen
van de persoonlijke leeservaring? Dit kader wordt in methodes aangereikt, maar wij
beschikken niet over het persoonlijk begrippenkader van leerlingen. We weten weinig
van cultuurreceptie van leerlingen. En hoe beoordeel je de ontwikkeling van
leerlingen? Kortom: erg veel vragen, maar ook een aantal aanbevelingen die in
onderstaande uiteen worden gezet.

Aanbevelingen
René van de Kraats opende de plenaire afsluiting door op te merken dat het leesdossier
op losse schroeven is komen te staan. Over twee jaar zullen we ongetwijfeld meer
weten. Er is geen goede didactiek omtrent het vormgeven van het leesdossier en er
bestaat een verscheidenheid aan opvattingen over de inrichting en examinering van
het onderwijs. Het publiek werd gevraagd om praktische suggesties omtrent de
volgende vragen:
- Moeten we het leesdossier handhaven?
- Zouden we een literatuurdidactiek moeten ontwikkelen?
- Is het zinvol om stappen te ondernemen in het stroomlijnen van literaire
ontwikkeling, het leesdossier en de examinering?

Er werd voorgesteld om good practices, voorbeelddossiers en materiaal op te nemen
in Tsjip/Letteren, zodat het toepasbare informatie oplevert waar de praktijk mee uit
de voeten kan. Witte pleitte voor één leesdossier in plaats van maximaal vier. Door
één leesdossier en doorlopende leerlijnen krijgt het leesdossier een krachtigere positie;
het staat nu nog te zwak. Het leesdossier is negatief belicht door de media. Met name
de grote studielast stond sterk op de voorgrond in artikelen over het leesdossier. Nu
is het tijd om het leesdossier van de positieve kant te belichten. Door middel van
‘good practices’ kan men een positieve beeldvorming over het leesdossier tot stand
brengen. Er is behoefte aan een toetsingsmodel ten behoeve van de afsluiting van
het leesdossier. Van de Kerkhof is hiermee bezig. Hij bevestigde het feit dat er geen
eenduidigheid bestaat over de uitvoering en afronding van het leesdossier. Het varieert
van een uittreksel met een nietje tot een present van boekwerken. Er is tevens behoefte
aan herziening van de eindtermen in 2003. Het laatste woord over het leesdossier is
nog lang niet gesproken.
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ICT en literatuuronderwijs
Afgelopen week zag ik bij ons op school in de mediatheek op twee
computers een papiertje hangen met de tekst ‘DEFECT’. De zeer
gewaardeerde collega die de mediatheek beheert, liep hoofdschuddend
rond: ‘De leerlingen gaan met die dingen rotzooien. Dan gaan ze kapot.’
Twee jongens uit 6-vwo zaten vlakbij aan een andere computer te werken.
Ze zeiden niets, totdat mijn collega over hun schouders begon mee te
kijken. Ze waren aan het surfen op internet, in twee vensters en met twee
verschillende programma's. Mijn collega vond dat niet goed, want volgens
haar gingen de computers daardoor kapot. De jongens probeerden haar
uit te leggen dat het daar niet aan lag, maar ze maakten haar alleen maar
bozer.
‘Dat kan best zijn,’ zei mijn collega toen een van hen was uitgesproken,
‘maar ik wil niet dat je met twee verschillende browsers werkt.’
Ik moet erbij zeggen dat die jongens een website bekeken die ze zelf hadden
ontworpen voor een bedrijf. Bepaalde kenmerken van een site komen wel
uit in de ene browser en niet in de andere, dus het was op zichzelf heel
logisch dat ze hun werk bekeken met de twee meest gangbare browsers,
Netscape Communicator en Microsoft Internet Explorer. Ze namen niet
eens de moeite om dat aan mijn collega uit te leggen.
Frank van Dixhoorn

Het middel technologie
Dit kleine tafereel vormt een mooi uitgangspunt om iets te zeggen over de plaats van
Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het onderwijs en vooral in het
literatuuronderwijs. Daarbij zal ik me vooral richten op het leesdossier. Laat ik meteen
zeggen dat ik noch als leraar noch als samensteller van
www.volkskrant.nl/cultuur/boeken geloof dat we ons heil moeten verwachten van
een nieuwe technologie zonder meer. Technologie is een middel, geen doel op
zichzelf. We kunnen niet sceptisch genoeg zijn over de nieuwe media en de
elektronische snelweg. Ik maak als docent regelmatig mee dat leerlingen iets gaan
zoeken op het net dat ze veel sneller hadden kunnen vinden in het boekenbezit van
de schoolbibliotheek.
Frustratie is het resultaat: zoeken op internet is minder eenvoudig dan het lijkt, de
informatie die je vindt is vaak van dubieuze kwaliteit en de computer doet lang niet
altijd wat je wilt.
De twee jongens uit 6-vwo die zo'n fraaie website hadden gemaakt voor een bedrijf,
zetten hun boekverslagen en hun scriptie op het net. Ze sturen mij een e-mailtje met
het adres, ik ga kijken en beoordeel het werk. Het is nog niet echt bijzonder wat ze
presteren; ze hebben weinig te vertellen over de boeken die ze lezen. Het staat er
mooi, het oogt fraai, maar inhoudelijk laat het nogal wat te wensen over. Dit was
natuurlijk te voorspellen, maar het stemt een mens niet erg hoopvol.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

Bekijk de nieuwe situatie ook eens door de bril van onze mediathecaresse. Zoals
de meeste functionarissen die - niet alleen in het onderwijs - veel met nieuwe media
werken, vist ze in troebel water. Ze was niet voor niks zo zenuwachtig toen de
computers stuk waren. Wat moet ze doen als er iets kapot gaat? Wat kan ze doen?
Welke
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vragen van leerlingen zijn gericht aan haar, welke zijn eigenlijk gericht aan een
systeembeheerder of- zoals wij op de krant zeggen - een pc-dokter? Ze krijgt
bovendien te maken met publiek dat vaak beter op de hoogte is dan zij, wat het voor
haar en voor iedere collega die met ICT begint niet eenvoudiger maakt.
En wat te denken van de collega's in de klas? Bij nieuwe ontwikkelingen kijken
we in het onderwijs meteen naar de uitgevers van lesmethoden; zo ging het met de
basisvorming en met het studiehuis, zo zal het gaan met de nieuwe media. Maar
uitgevers maken bepaald geen haast, om de simpele reden dat ze nog niet weten hoe
je op internet winst kunt maken. Ze moeten veel investeren, en niemand weet of ze
daar op korte termijn iets van terug gaan zien. Waarom zouden we in die

situatie als docenten zelf het wiel uit gaan vinden? Het is een veelgehoorde kreet in
de docentenkamer, een reden voor menigeen om af te wachten tot een ander het ei
van Columbus laat zien. Zeker in dit geval heb ik daar begrip voor; het gebruik van
nieuwe media in het onderwijs betekent in theorie een vernieuwing waarmee
vergeleken het studiehuis en de basisvorming in het niet zinken.
Voor ons, mensen van het woord, is er tenslotte ook een belangrijk en zeer zichtbaar
nadeel aan de nieuwe technologie. Zelfs Bill Gates geeft toe dat hij grotere stukken
tekst niet van het scherm leest. Hij print het allemaal uit. Niets is zo
gebruikersvriendelijk als een pocketboek, en we moeten niet denken dat daar spoedig
verandering in komt - alle berichten over het eBook ten spijt.

Persoonlijke leeservaring
Toch praten we hier over ICT in het literatuuronderwijs en ik denk ook dat dat zeer
belangrijk is. De nieuwe technologie heeft zulke verstrekkende implicaties dat we
er simpelweg niet aan ontkomen een visie te ontwikkelen. Ik zie dat ook op de krant;
onze hoofdredacteur zei onlangs nog dat we moeten gaan ontdekken wat de Volkskrant
op internet precies voor een ding is, of het wel een ding is. Op de redactie hebben
we regelmatig brainstormsessies, we ontwikkelen plannen en roepen de hulp van
webmasters en softwaremakers in om een en ander te realiseren. We houden ons niet
bezig met de techniek, we houden ons bezig met inhoud - naar mijn idee een
werkwijze die in het onderwijs navolging verdient. Er moeten mensen zijn die
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ontdekken wat onderwijs op internet eigenlijk is en anderen die het realiseren. Wij
zijn hier om te ontdekken wat literatuuronderwijs op internet eigenlijk is.
Ik stel voor om ons tot twee onderdelen van het literatuuronderwijs te beperken,
beide in verband met het leesdossier. Leerlingen moeten volgens de exameneisen in
staat zijn hun persoonlijke leeservaring te analyseren en te verdiepen; en ze moeten
voor verdiepingsopdrachten gebruik kunnen maken van elektronische
informatiebronnen. De eerste doelstelling is in theorie uitstekend te realiseren met
behulp van de nieuwe technologie, de tweede gaat ervan uit.
Voor het verwerken van persoonlijke leeservaringen gebruik ik in de klas diverse
variaties op een zeer specifieke werkvorm. Twee leerlingen lezen samen twee boeken.
Over beide boeken hebben ze een gesprek. Ze schrijven ieder een boekverslag, in
het boekverslag verwerken ze het gesprek. Ze worden beoordeeld op hun eigen
boekverslag en op de inbreng die ze
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hadden in het gesprek over het andere boek, een inbreng die blijkt uit het boekverslag
van hun partner. Die gesprekken zijn, dat leert de ervaring, voor leerlingen zeer
verhelderend. In de gesprekken met hun partner krijgen ze een spiegel voorgehouden;
vragen die ze hebben bij een boek, meningen, alles komt direct terug - misschien
was het niet helemaal duidelijk, misschien was de partner het helemaal niet met hen
eens.
In de klas heeft die werkvorm zijn voordelen: de leerlingen kennen elkaar, ze
durven zich uit te spreken en ze kunnen elkaar eenvoudig aanspreken op hun
wederzijdse verantwoordelijkheid.

Discussie uit de klas
Eerder dit jaar heb ik niettemin geprobeerd om de discussie uit de klas te halen. Ik
heb op de website van de Volkskrant een discussie georganiseerd waar leerlingen
van vier scholen aan meededen. De deelnemende leerlingen kwamen uit 4-havo en
4- en 5-vwo. Scholen die deelnamen waren het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda,
het Lek en Linge College in Culemborg, het Cals College in Nieuwegein en mijn
eigen school, de Berger Scholengemeenschap in Bergen. De leerlingen konden
discussiëren over negen boeken: Turks fruit van Jan Wolkers, Indische duinen van
Adriaan van Dis, Het geheim van Anna Enquist, De tweeling van Tessa de Loo, De
Aanslag van Harry Mulisch, Het lied en de waarheid van Helga Ruebsamen, Nooit
meer slapen van W.F. Hermans en De buitenvrouw van Joost Zwagerman.
Over al die boeken is op de website van de Volkskrant achtergrondmateriaal te
vinden, en over elk boek kunnen leerlingen daar met elkaar discussiëren.
De discussie vond plaats op een vooraf bepaald moment: op dat moment zaten
leerlingen in al die verschillende scholen klaar achter de computer.
De eerste reden om de discussie uit de klas te halen was bijna puur getalsmatig.
Als je leerlingen zoveel mogelijk vrijheid wilt geven in de keus van het boek dat ze
willen bespreken, heb je veel discussiepartners nodig. Op het drukste moment - dit
is een ruwe schatting - waren er 250 leerlingen aan het discussiëren. We merkten al
gauw dat de discussiemodule van de Volkskrant zoveel bezoekers in een keer niet
kon verwerken. Een andere reden om de discussie uit de klas te halen was meer
inhoudelijk. Literatuur is een schitterend probleem, zeg ik altijd tegen leerlingen.
Naarmate je meer vragen stelt over een boek dat je leest, wordt het boek beter
zichtbaar in al zijn facetten, al zijn lagen. Ook hier heb je meer discussiepartners
nodig die over meer boeken meer vragen stellen. Het is ook goed als al die vragen
een poosje toegankelijk blijven, allemaal overwegingen die als vanzelfsprekend naar
het internet leiden.
Maar ook hier zag je de weerbarstige praktijk. Na ongeveer een uur discussiëren
bleek heel duidelijk dat de bijdragen die van heinde en verre binnenkwamen vaak
zeer oppervlakkig waren, soms gewoon onbenullig. Als moderator ben je tijdens de
discussie tamelijk machteloos: ik zette zelf berichtjes neer, stelde vragen, probeerde
mensen te prikkelen, maar het haalde weinig uit. Zelfs de collega's van de krant die
ook online waren (allemaal redacteuren en medewerkers van de Volkskrant-rubriek
‘Cicero’) sorteerden weinig effect.
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De conclusie van dat eerste project is dat we nog veel moeten leren. We moeten
zorgen dat onze discussiemodule ook bij grote drukte goed blijft functioneren. De
discussie moet meer inhoud krijgen, maar hoe je dat realiseert is ons nog niet helemaal
duidelijk. De betrokken collega's op elke school deden vol overtuiging mee, maar
ze hadden vaak weinig tijd om de discussiedag voor te bereiden. Nu was het voor
de leerlingen niet helemaal duidelijk wat er van ze werd verwacht. Alle scholen
gebruikten de opdracht die ik voor dit project had gemaakt, maar het is me duidelijk
dat daar een volgende keer een zeer uitgebreide handleiding bij moet.
In een betere wereld zal de leerling van een school uit Hengelo op het internet
ontdekken dat hij niet de enige is die het nieuwe boek van Erwin Mortier heeft
gelezen. Elders moeten zeker nog tien leerlingen te vinden zijn die dat boek ook
hebben gelezen. Samen kunnen ze - aan de hand van een opdracht - discussiëren
over de roman, een leesverslag maken of een website bouwen die laat zien hoezeer
dat boek van Mortier te maken heeft met andere boeken. Die website zou onderdeel
kunnen zijn van een netwerk, een geheel van websites over boeken, bij elkaar
gehouden door verwijzingen, links. Is het niet zo dat we zelden praten over een boek
op zich, dat we altijd bezig zijn met de samenhang?

Elektronische informatiebronnen
Hier komen we op mijn tweede aandachtspunt, het werken met elektronische
informatiebronnen. Een site als hierboven beschreven zou - mits groot genoeg - een
geweldige informatiebron kunnen zijn voor leerlingen en docenten. Voor werkstukken
over uiteenlopende onderwerpen als homoseksualiteit, de held, drugsgebruik ofenfin,
u verzint het zelf net zo snel, voor al die werkstukken hebben leerlingen materiaal
nodig. Ze lezen een aantal romans, ze lezen wat achtergrondliteratuur en ze schrijven
een klein, bescheiden essay. Om dat materiaal te verzamelen, gaan ze naar de site
die we hier hebben beschreven.
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Ze komen op een homepage, en ze typen een zoekterm in. Ze krijgen zoekresultaten
te zien, titels en auteurs van boeken. Ze klikken op een titel, en ze krijgen een korte
beschrijving van het betreffende boek, al dan niet voorzien van een citaat. In die
beschrijving of in dat citaat zijn bepaalde woorden gelinkt met woorden uit de
beschrijving van andere boeken, en zo komen de leerlingen al klikkend van de ene
titel op de andere. Is zoiets ingewikkeld? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.
Technisch gesproken heeft het niet zo heel veel om het lijf. De organisatie van een
dergelijke site, dat is andere koek.
We denken erover om op de site van de Volkskrant een bescheiden aanzet te geven.
Stelt u zich voor: een stuk of vijftien pagina's over De tweeling, onderling verbonden
door links en een simpel navigatiesysteem. Op de meeste pagina's vind je citaten uit
het boek, met in de kantlijn - ik kan de term niet weerstaan - glossen, links die de
bezoeker van de pagina verwijzen naar een andere pagina, waar ze informatie kunnen
vinden om het citaat beter te plaatsen. Een deel van die pagina's - ze bestaan, ze zijn
op dit moment te bekijken - maakt verbanden zichtbaar tussen De tweeling, De
Aanslag, Drie rode rozen van Abel Herzberg en het boek Job uit het Oude Testament.
Het beginpunt voor deze excursie is de passage waarin Anna Lotte aanbiedt om alle
schuld voor het oorlogsleed op zich te nemen. Een mooi moment, omdat het duidelijk
maakt hoe enorm de kloof is tussen deze twee vrouwen. Ook in andere boeken over
de oorlog wordt die kloof zichtbaar, als slachtoffers van het geweld zoeken naar een
antwoord op de vraag: wie is verantwoordelijk, wie is schuldig? Zo kun je denken
aan de passage aan het slot van De Aanslag, als Anton het verhaal van zijn vroegere
buurmeisje heeft gehoord en zich in radeloosheid afvraagt wat hij daarvan moet
denken. De hoofdpersoon uit Drie rode rozen, die bijna zijn hele familie kwijt is
geraakt in de oorlog, identificeert zich zelfs met Job: hij legt de schuld bij Yahweh.
Met behulp van hyperlinks kon ik al die teksten aan elkaar koppelen. Nu krijgt
een leerling heel snel te zien dat De tweeling niet op zichzelf staat. Dit is natuurlijk
heel eenvoudig uit te breiden met andere essentiële plaatsen uit het boek die je ook
weer kunt koppelen aan andere romans, andere gedichten; u begrijpt dat een dergelijk
netwerk heel snel zeer veelomvattend zal zijn. Ik ben alleen niet van plan om dat
netwerk helemaal zelf te gaan bouwen. Zoiets is niet alleen fysiek onmogelijk, het
is in deze tijd ook niet efficiënt: we hebben een medium dat ons in staat stelt om
gezamenlijk iets moois te maken. Waarom zouden we die uitdaging niet aangrijpen?

Prijsvraag
We denken erover om een prijsvraag uit te schrijven. We vragen scholen om zelf
webpagina's te ontwerpen die De tweeling in verband brengen met andere boeken.
Ze zetten die pagina's op het web en wij verwijzen op onze pagina's over De tweeling
naar de leukste pagina's van de scholen. Je moet het goed vormgeven, de navigatie
moet helder zijn, maar het is echt niet moeilijk om dat te realiseren - voor De tweeling,
of voor een van de andere boeken die we nu op onze site behandelen. We stellen
mooie prijzen beschikbaar, we schrijven de opdrachten waarmee collega's aan de
gang kunnen, het is heel goed te realiseren. Het resultaat is een net van verwijzingen,
een even rijke als concrete uitwerking van het begrip intertekstualiteit.
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De gedachte erachter is simpel: leerlingen creëren de informatie voor elkaar. Ze
zijn afhankelijk van elkaar, maar ze kunnen - als veel scholen deelnemen - heel veel
profijt hebben van het resultaat. De prijsvraag zou dienen om het idee bekendheid
te geven, daarna moeten scholen de fakkel zelf overnemen; we zullen misschien nog
een keer een prijs beschikbaar stellen, maar we zijn zelf ook afhankelijk van anderen:
leerlingen, maar ook docenten die de mogelijkheden van een dergelijk project doorzien
en die eraan willen meewerken.
Voorlopig is dit niet veel meer dan een plan, een van de vele plannen die we
bedenken en soms ook weer weggooien, of in de ijskast zetten. Ik heb daar op de
krant een halve baan en ik kan u vertellen dat het uitbreiden van de site voor leerlingen
in het middelbaar onderwijs op dit moment geen topprioriteit is. Ook bij de krant
groeien de bomen niet tot in de hemel. Toch blijf ik denken aan de twee 6-vwo'ers
die mijn collega van de mediatheek tot wanhoop dreven. Ze waren heel tevreden met
zichzelf en met de site die ze hadden gemaakt voor dat bedrijf. Als ze hun arm
uitstaken, konden ze de Verhalen van Duizend en Een Nacht van de plank plukken,
of een andere verzameling sprookjes. Ik zie die jongens uit 6-vwo over tien jaar wat
minder tevreden, wat meer in de war, omdat ze merken dat niet elke site zo eenvoudig
te maken is als de site van het bedrijf. Ze zijn bezig aan een webpagina over het
verhaal van Kamar Az-Zamaan, en ze zoeken naar verwijzingen. Ze halen er
naslagwerken bij, ze bestoken mij, of de collega van de mediatheek, met vragen. Ze
lossen de puzzel op, en dan zijn ze pas echt tevreden met zichzelf.
De bovenstaande tekst is ook gepubliceerd in het Handboek voor het
Literatuuronderwijs (Bulkboek).
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Dossiervorming als noodzaak
Het leesdossier in de praktijk
In 1998 schreef Joop Dirksen samen met Dick Prak in opdracht van de
Specialisten in Leerplanontwikkeling (SLO) de Handleiding Leesdossier;
een complete gids voor docenten Nederlands en moderne vreemde talen.
Het boek werd uitgegeven door Bulkboek.
Nu, enkele jaren later, vult hij de tekst van dat handboek aan, op basis
van eigen en andermans ervaringen uit de praktijk van het
literatuuronderwijs in havo en vwo.
Joop Dirksen
Met alle uitvindingen en nieuwe ontwikkelingen is het al snel zo, dat je je niet meer
kunt voorstellen, ooit in een situatie verkeerd te hebben waarin die uitvinding of
nieuwe ontwikkeling nog niet bestond. Hoe hebben we kunnen leven zonder
kopieerapparaat, lift, espresso-automaat of paperclip. Hoe onvoorstelbaar is het leven
in een tijd dat roken nog niet ongezond was, het enige recht van de vrouw het aanrecht
was, en het woord file nog bedacht moest worden.
Zo is het wat mij betreft ook met dossiervorming in het voortgezet onderwijs. Het
is nog niet zo heel lang geleden dat je als docent je leerlingen bijvoorbeeld een paar
keer per jaar ‘losse’ opstellen liet schrijven, die je uitvoerig van commentaar voorzag.
Als de leerling het werk terugkreeg, bekeek hij het cijfer, en wierp het papier, tot
een hanteerbare prop verfrommeld, in de prullenbak, zeker als er veel zwakke plekken
in zijn aanpak zaten en het punt dus gekleurd was door alle rode strepen en
opmerkingen binnen de tekst. Weg leereffect. Bij het volgende opstel herhaalde deze
situatie zich vanzelfsprekend. Vorderingen? Nul komma nul.
Sinds de nadruk in het voortgezet onderwijs is verschoven van kennisoverdracht
naar de ontwikkeling van vaardigheden, zal zo'n opstelaanpak onvoorstelbaar (moeten)
zijn: de leerling van nu bewaart zijn schrijfproducten in zijn schrijfdossier, sterker
nog, hij bewaart ook alle ‘voorwerk’, het bouwplan, de eerste versie en de definitieve
tekst. Een foutenanalyse, een zorgvuldige reconstructie van het schrijfproces is
daarmee mogelijk geworden. Je mag verwachten dat bij een volgende schrijfopdracht
de fouten uit de eerste ronde vermeden worden. Dossiervorming is een volstrekt
logisch uitvloeisel van een onderwijs dat vaardigheden wil ontwikkelen en uiteindelijk
ook meten.

Leesdossier
Dat geldt (dus) ook voor het leesdossier in het literatuuronderwijs. Wie dit
literatuuronderwijs serieus neemt en dus in plaats van de ouderwetse invulling, vrijwel
uitsluitend kennis van de literatuurgeschiedenis ‘dumpen’, aan de literaire competentie
van de leerling wil werken, aan de ontwikkeling van zijn vaardigheid om te
communiceren met en over literatuur, aan de ontwikkeling van de leessmaak van
leerlingen, heeft in het leesdossier een onmisbaar instrument om te volgen of, en hoe
die leerling zich ontwikkelt. Alleen de docent die op traditionele wijze werkend, nog
steeds kennisoverdracht centraal stelt, zal geen boodschap hebben aan het leesdossier.
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Van zijn kant zijn kreten te verwachten als: ‘ik heb geen boodschap aan de meningen
of ervaringen van leerlingen’, of: ‘die flauwekul vink ik gewoon af, zonder er naar
gekeken te hebben’.
In dit artikel wil ik ingaan op de praktijk van het leesdossier. Na een kort ‘historisch
overzicht’ presenteer ik een curriculum waarin het leesdossier serieus genomen wordt,
dus centraal staat. Na mijn theoretische bijdrage op dit terrein in de Handleiding
Leesdossier wil ik hier vanuit de praktijk van mijn eigen lessen en van die van
collega's de mogelijkheden en moeilijkheden rondom het leesdossier op een rijtje
zetten, en veel gestelde vragen - in goed Engels kort en krachtig: FAQ - van een
antwoord voorzien. Ongetwijfeld zal veel van wat in dit verhaal gepresenteerd wordt,
in uw ogen ‘open deuren intrappen’ of ‘platgetreden paden bewandelen’ lijken, maar
misschien dat uw collega er iets aan heeft. En wel-
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licht zet een en ander aan tot een discussie waar u ook nog wijzer uitkomt dan u er
aan begon.

Invoering en ‘afschaffing’
In de voorstellen van de vakontwikkelgroepen die zich met literatuur bezighielden,
neemt het leesdossier een belangrijke plaats in. In hun opzet staat het verwerven van
literaire competentie centraal, en die competentie verwerf je door mondeling maar
vooral schriftelijk te communiceren over literatuur, verslag uit te brengen van je
leeservaringen. Doordat die verslagen (de verplichte leesverslagen inclusief
verdiepingsopdracht, en de optionele leesautobiografie en de balansverslagen) in een
dossier bijeenzitten, kan de leerling reflecteren over zijn eigen vorderingen, maar
kan ook de docent volgen of, en in hoeverre de leerling zich ontwikkelt, en uiteindelijk
ontwikkeld heeft. Het afsluitend literatuurexamen mag pas worden afgelegd als alle
bij het vak literatuur betrokken docenten het leesdossier als in orde hebben afgetekend.
De invoering van het leesdossier is dus een belangrijke stap geweest, de duidelijkste
demonstratie dat er in de Tweede Fase op een didactisch verantwoorde manier met
literatuuronderwijs zou worden omgegaan. Die invoering is in de vakbladen uitvoerig
voorbereid, theoretisch onderbouwd en via mogelijkheden tot bij- en nascholing
ondersteund. Dat er desondanks verzet was, spreekt voor zich: elke verandering heeft
iets van een bedreiging in zich en roept dus tegenstand op. Maar het lijkt me volstrekt
onmogelijk dat iemand die de uitgangspunten en ideeen onderschrijft van de
vakontwikkelgroep, die uiteindelijk de basis hebben gevormd voor de voorschriften
op het gebied van het literatuuronderwijs, zich zal verzetten tegen het verschijnsel
leesdossier. De tegenstanders van het dossier zijn dus de mensen die niet mee wensen
te gaan met de nieuwe, voorgeschreven vorm van literatuuronderwijs.
Des te merkwaardiger is het dat al kort na de invoering een overijverige ambtenaar
een streep trachtte te zetten door het leesdossier. In aanvankelijk zorgvuldig geheim
gehouden voorstellen werd gesuggereerd dat afschaffing van het leesdossier tegemoet
zou komen aan de kritiek op de taakzwaarte van de docent. Door de storm van
protesten die losbrak tegen deze afschaffing werd het voorstel afgeblazen, maar toen
de scholieren hun befaamde Mars op Den Haag hielden, kwam mevrouw Adelmund
- die duidelijk meer verstand heeft van zoete broodjes bakken dan van onderwijs met een lijst van versoepelingsvoorstellen, waarop achteraan, in kleine lettertjes,
stond dat het leesdossier voor een periode van drie jaar facultatief was gesteld. Wat
hierdoor dreigt te ontstaan, is een grote tweedeling in het literatuuronderwijs: op een
aantal scholen blijft men op de oude ‘vertrouwde’ manier doorwerken, op de overige
houdt men zich aan de oorspronkelijke ideeën, en voorschriften, en werkt men met
het leesdossier.

Curriculum zonder leesdossier
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Wie zonder leesdossier werkt, of dat alleen formeel laat bestaan, maar er niet serieus
mee omgaat, zal naar alle waarschijnlijkheid kiezen voor de kennisoverdracht,
cultuuroverdracht in traditionele zin: je presenteert een uitgebreide geschiedenis van
de literatuur, met behulp van een van de methodes waarin men als vanouds
chronologisch en degelijk kennis aanbrengt: Literatuur. Geschiedenis en leesdossier
van J. Dautzenberg is daarvan wel het duidelijkste voorbeeld. Wat leerlingen zelf
lezen, lijkt hierbij niet zo van belang: immers, hoe valt dat te begeleiden en te
ontwikkelen als het instrument daartoe wordt genegeerd - ondanks de veelbelovende
titel?
Het is dan wel de vraag hoe scholen die het leesdossier niet (serieus) gebruiken,
met de literatuur op havo omspringen, waar die literatuurgeschiedenis helemaal niet
speelt! En hoe is het bereiken van de eindtermen te meten als er geen neerslag is van
wat leerlingen zouden hebben moeten ervaren? Men zal toch geneigd zijn met mij
te concluderen dat de Inspectie grote vraagtekens zal moeten zetten bij een
literatuurprogramma zonder leesdossier. Het facultatief zijn van dat dossier lijkt niet
te rijmen met de rest van het voorgeschreven programma.

Curriculum met leesdossier
Een curriculum literatuur op havo kan er als volgt uitzien: in het begin van het
schooljaar schrijft de leerling na de introductie van het vak door de docent en de
bespreking van de afspraken en voorschriften waaraan de leerling in de komende
twee jaar moet voldoen, zijn leesautobiografie. Zo concreet mogelijk beschrijft hij
zijn beginsituatie op het gebied van lezen: wat zijn de meest opvallende positieve en
negatieve ervaringen met lezen, met fictie, in de verschillende fasen van zijn leven,
en wat voor een (niet-)lezer is hij daardoor geworden. Naarmate de leerling concreter
kan aangeven van wat voor soorten fictie hij wel en niet houdt, kan de docent bij zijn
begeleiding van de boekenkeuze de leerling wat gerichter aan de slag en door het
geven van concrete leestips met name voorkomen dat een leerling die toch al niet
van lezen houdt, geconfronteerd wordt met voor hem ‘onleesbare’ boeken.
Na de introductie van het verschijnsel ‘leeservaringen’ en leesverslag is het
verstandig om aan de hand van de uit-
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werking van enkele korte verhalen in de klas de aanpak in te oefenen met de
leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen allemaal het korte verhaal lezen, en er een
leesverslag van maken, dat ze opnemen in hun leesdossier. In een klassengesprek
kan de docent leeservaringen laten uitwisselen, om leerlingen zo attent te maken op
alles wat zij misschien zelf over het hoofd hebben gezien, maar wat aan hun
klasgenoten

wel is opgevallen. Zelf kan de docent ook het een en ander toevoegen, wat hij rondom
de gelezen tekst van belang vindt, daarmee ook weer de leeservaring van de leerlingen
verdiepend. De ervaring leert dat een inventarisatie van wat iedereen heeft genoteerd
niet veel tijd hoeft te kosten maar wel meteen duidelijk maakt aan de beginnen de
literatuurlezer, dat elke lezer leest op zijn eigen wijze, door zijn eigen ‘bril’, en dat
juist communicatie over leeservaringen die ervaring kan verdiepen, net zoals napraten
over een gezamenlijk bekeken film in een vriendengroepje, de kijkervaring kan
verdiepen, en dat op een aangename manier.
De behandeling van korte verhalen in de klas biedt ook de mogelijkheid om het
verschijnsel verdiepingsopdracht te introduceren en toe te lichten: elk type
verdiepingsopdracht kan op deze manier kort toegelicht worden en leerlingen doen
in een snel tempo ervaringen op waarmee ze de rest van hun loopbaan als
literatuurlezer aan de slag kunnen. Een groot bijkomend voordeel van deze aanpak
is, dat in het leesdossier al wat geschreven verslagen staan van de leerling. Dit werkt
uitermate positief in het kader van de fraudebestrijding, zoals we later zullen zien.
Na deze instructiefase, waarvoor u echt wel wat tijd moet uittrekken, dat loont
zich echt, wordt de opdracht gegeven om het eerste boek zelfstandig te gaan lezen
en uit te werken in een leesverslag, het eerste van de acht. Het is verstandig om de
leerling een keuzelijst te bieden - de website bij mijn literatuurschoolmethode Dossier
Lezen, www.dossierlezen.nl, biedt leesadviezen voor Nederlands en de moderne
vreemde talen, speciaal gericht op leerlingen.
Laat een leerling even melden wat hij van plan is te gaan lezen, voordat hij daarmee
start. Het kost amper tijd en het voorkomt een heleboel problemen: ‘verkeerde’ keuzes
kunt u zo voorkomen! De leerling heeft op een afgesproken moment een leesverslag
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af en neemt dat mee naar de les. Als de verdiepingsopdracht die u hem wilt
verstrekken, uitgebreid voorbereiding kost, bijvoorbeeld het beoordelen van recensies
bij het gelezen boek, dan vraagt u hem tevoren om dat materiaal
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mee te brengen. Indien maar enigszins mogelijk verstrekt u de verdiepingsopdracht
aan het begin van een lesuur en geeft u de opdracht, in de les die opdracht uit te
voeren. Ook dat voorkomt heel wat ‘ellende’, waarover later meer.

Beoordeling
U beoordeelt het leesverslag inclusief de verdiepingsopdracht. Verstandig is het om
bij het eerste verslag in de vorm van vragen en opmerkingen de leerling te wijzen
op wat er nog niet compleet of concreet genoeg is omschreven.
Opdracht voor de leerling is om voordat hij aan het tweede boek en het tweede
leesverslag begint uw vragen en opmerkingen bij het eerste leesverslag te
beantwoorden en uit te werken. Het zou logisch moeten zijn dat hij bij het tweede
verslag dus beter formuleert, concreter en completer zijn leeservaringen weergeeft.
Zo is er stap voor stap een traject uit te zetten waarbij de leerling groeit in literaire
competentie. U kunt volgen wat hij gaat lezen, en dat eventueel bijsturen, u kunt
volgen hoe hij een en ander verwerkt in verslagen en dat sturen en verdiepen.
Wanneer u met veel klassen en dus veel leerlingen en dus heel veel lesverslagen
te maken heeft, is het verstandig om de inleverdata voor de verschillende leesverslagen
zo te spreiden dat u nooit helemaal bedolven raakt onder de dossiers. Overigens is
het natuurlijk zelden nodig dat de leerling zijn hele map inlevert: logischer is het om
hem te vragen om zijn dossier op de afgesproken data wel als geheel bij zich te
hebben, zodat u het in de les desgewenst even kunt inzien. Wat hij moet inleveren,
dus het nieuw geschreven leesverslag en de verdiepingsopdracht, en de verbeteringen
bij het vorige verslag, kan hij in een plastic mapje, een snelhechter of iets dergelijks
inleveren. Dat scheelt een heleboel gesjouw. Een praktische tip: verbied het aan
leerlingen om elk afzonderlijk vel papier in een plastic hoesje te steken: het oogt
aardig maar het is uitermate onhandig en tijdrovend om steeds zo'n papier uit zijn
verpakking te moeten halen voordat u er een opmerking op kunt plaatsen.

Vreemde talen
Als de docent Nederlands de instructie heeft gegeven en leerlingen de eerste
oefeningen achter de rug hebben, kunnen de docenten in de moderne vreemde talen
hierop aansluiten en ‘hun’ leesverslagen laten schrijven: als het door hen op dezelfde
manier wordt aangepakt, betekent dat helderheid voor de leerling en zal de kwaliteit
van het gepresenteerde zeker positief beïnvloed worden. Van tijd tot tijd nog eens
klassikaal een literaire tekst uitwerken, een kort verhaal of poëzie, waarbij weer
iedereen eerst een leesverslag maakt in het eigen dossier, en daarna uitwisselt wat
er zoal genoteerd is, zorgt ervoor dat de literaire competentie groeit.
Het ligt voor de hand om tussentijds te rapporteren op welk niveau de leerling
functioneert Uiteindelijk moet er in havo-5 bij het afsluitend examen een cijfer komen
dat voor een belangrijk deel, zoniet helemaal is gebaseerd op de manier waarop de
leerling om heeft leren gaan met leesverslagen maken, met communiceren via het
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leesverslag over literatuur. Op weg naar dat afsluitend examen moeten leerling en
ouders weten in welke richting de vaardigheid van de leerling zich ontwikkelt.
Het afsluitend examen, dat pas mag plaatsvinden als alle betrokken docenten, dus
de docent Nederlands, de docent Engels, en in sommige gevallen ook de docent Frans
en/of Duits, alle te maken leesverslagen als in orde hebben afgetekend, moet
afgenomen worden door de docent Nederlands en zal moeten duidelijk maken in
hoeverre de leerling zich vanaf de start van het literatuuronderwijs in havo-4 zich
ontwikkeld heeft. Dat dit gedemonstreerd wordt aan de hand van een gesprek over
de leesverslagen, en het afsluitend balansverslag, ligt voor de hand.
Op het vwo kan het literatuurprogramma voor een groot deel op dezelfde manier
worden opgezet. Wel dient hier ruimte te worden vrijgemaakt voor
literatuurgeschiedenis. Het zou te betreuren zijn als dit onderdeel op dezelfde manier
gegeven blijft worden als het al zo'n 130 jaar gebeurt, namelijk door de nadruk te
leggen op de overdracht van kennis op het gebied van feiten, namen, stromingen en
periodes uit het literaire verleden.
Het is in ervaringsgericht literatuuronderwijs veel belangrijker om weliswaar en
hoeveelheid basiskennis aan te brengen als kapstok om nieuwe ervaringen aan op te
kunnen hangen, maar verder thematisch geordend met teksten aan de slag te gaan,
om zo historisch bewustzijn aan te brengen, leerlingen te confronteren met andere
denkwijzen en normen en waarden.1 Op deze ervaringsgerichte wijze omgaan met
literatuurgeschiedenis wil zeggen dat na een inleidende les of reeks lessen waarin
de hoofdlijnen van de geschiedenis worden behandeld, bijvoorbeeld via een ‘college’
door de docent, of via een presentatie door groepjes leerlingen die ieder een periode
hebben voorbereid, de nadruk komt te liggen op de kennismaking met teksten uit
heden en verleden, rondom een thema.

Werken met een thema
Een voorbeeld van zo'n thema is een op het eerste gezicht tamelijk abstract onderwerp
als ‘de zin van het leven’. Bij een dergelijk thema is de start een
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vraag aan de leerlingen om te noteren hoe zij tegen de invulling van hun leven
aankijken: wat hopen ze te bereiken? Een eerste reactie is dan altijd de vage opmerking
dat ze ‘gelukkig willen worden’, maar: wat houdt dat in, wat is er voor hen zoal voor
nodig om gelukkig te zijn?
Wanneer zullen zij hun leven als geslaagd beschouwen? Dan komen er al wat
concreter invullingen, zoals: een zekere mate van succes, van welvaart, een prettige
relatie, gezondheid. Hoe concreter deze startvraag wordt beantwoord door de
leerlingen, eerst op papier, daarna in een klassengesprek, hoe beter het mogelijk
wordt om als contrast een aantal teksten uit verschillende periodes uit de
literatuurgeschiedenis te presenteren, die duidelijk maken dat mensen in de
Middeleeuwen bijvoorbeeld heel sterk gericht waren op het hiernamaals, (Elckerlijc!),
of kennis nastreefden (Mariken van Nieumeghen!), of, in periodes daarna, hun leven
wilden wagen om de wereld te verkennen (Willem Barentsz!) of die wereld wilden
verbeteren door zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kennis aan te bieden (Justus
van Effen), of hun ontgoocheling over de slechtheid van de wereld, hun ‘lijden aan
de wereld’ verwoordden via de kunst, om zo grip te krijgen op die wereld, op hun
leven.
Maar ook hedendaagse tekst(fragment)en kunnen erbij gehaald worden om te laten
zien hoe moderne auteurs hun visie op een zinvolle invulling van het leven opleggen
aan hun romanpersonages. Voorbeelden zijn Publiek geheim van J. Bernlef (het
conflict tussen comfortabel leven, op een materialistisch hoog niveau, maar met
inlevering van je principes, of principieel, maar dan in armoede) en Ave Verum
Corpus van Désanne van Brederode (kun je de volmaakte overgave bereiken?).
Zo krijgt de leerling een heel gevarieerd beeld van de manier waarop mensen zin
(ge)geven (hebben) aan hun leven, en dat roept, behalve interesse voor de verhalen
waarin dat gepresenteerd wordt, en de kennis van de periodes waaruit die teksten
stammen, ook vragen op over de eigen invulling van het leven. Zoiets kan, de ervaring
leert het, leiden tot heel intense debatten in de klas, en reflectie over iets wat
uiteindelijk toch heel dicht bij iedere individuele leerling staat. Van alles wat de
leerling op het gebied van literatuur doet, ervaart, leert, wordt aantekening gemaakt
in zijn leesdossier. Ook datgene wat in het kader van de behandeling van de
literatuurgeschiedenis aan bod komt, wordt daar opgeslagen. Het leesdossier biedt
dan ook op dat terrein de stof tot reflectie, en na een afsluitend balansverslag kan het
examen literatuur dan ook minstens voor een groot deel aansluiten bij wat de leerling
blijkens dat dossier aan literaire competentie heeft verworven.

Hart van het literatuuronderwijs
Zowel op havo als op vwo is het leesdossier dus het hart van het literatuuronderwijs;
zoals het een deugdelijk hart betaamt, onmisbaar in alle fasen van het
literatuuronderwijs. Dat er in de praktijk allerlei ernstige en minder ernstige
hartklachten kunnen ontstaan, is mij al wel duidelijk geworden tijdens de vele
discussies waaraan ik op bij- en nascholingsbijeenkomsten, congressen en andere
docentenbijeenkomsten heb deelgenomen, als gespreksleider en/of deelnemer.
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Vandaar hieronder een overzichtje van ‘hartproblemen’, aan de hand van veel gestelde
vragen.
- Hoe voorkom ik een hernia als gevolg van alle gesjouw met leesdossiers?
Een leesdossier is een map, bijvoorbeeld zo'n fraaie 23-rings map, waarin leerlingen
(in ieder geval) alles wat zij zelf schrijven op het gebied van het literatuuronderwijs
bewaren. Wat goed werkt, is, leerlingen van schoolwege een map te verstrekken
(natuurlijk worden de kosten bij de ouderbijdrage verrekend). Ieder schooltype zijn
eigen kleur, iedere lichting zijn eigen kleur, kiest u maar uit. Iedere leerling noteert
op de zijkant duidelijk zijn naam, en maakt van de voorkant iets fraais, bijvoorbeeld
een fraaie collage waarin hij zichzelf als lezer presenteert.
Niet steeds als er aan literatuur gewerkt wordt, hoeft dat complete dossier
meegesleept te worden; de leerling kan wat hij in de klas nodig heeft in een plastic
mapje, een snelhechter of iets dergelijks meenemen. Dat kan hij ook bij u inleveren.
Van tijd tot tijd kunt u hem eens opdragen om het hele dossier mee te nemen, zodat
u een blik kunt werpen op het totaal. Maar er is dus geen enkele noodzaak om steeds
met dertig mappen per klas aan het sjouwen te gaan. Dat voorkomt hernia's en andere
transport-ellende.
- Moeten we een vleugel aan onze school laten bijbouwen om alle dossiers op te
slaan?
Er is geen enkele regel die voorschrijft dat leesdossiers - en welk ander dossier
ook - op school bewaard moeten worden, noch tijdens de schoolloopbaan van de
leerling, noch daarna. Wel moeten er duidelijke afspraken op papier staan over de
verantwoordelijkheid voor het dossier; dat het op verzoek te tonen is bijvoorbeeld,
en dat het, als de leerling het kwijtraakt, compleet opnieuw gemaakt moet worden.
Als er een duidelijke aftekenkaart voorin het dossier zit, waarop staat wanneer een
verslag is ingeleverd en waarop de docent voor akkoord kan paraferen, dan kunnen
de verschillende bij het literatuuronderwijs
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betrokken docenten daarop de totale stand van zaken in de gaten houden. Het spreekt
vanzelf, dat wanneer een leerling materiaal kwijtraakt, het opnieuw geproduceerd
moet worden door de leerling.
Bewaren na het afsluitend schoolexamen is dus ook niet nodig. Wel dient er een
duidelijk proces verbaal of protocol bijgehouden te zijn waarop precies staat
weergegeven hoe het examen is verlopen, en of het als voldoende is afgesloten.
Daarna kan de leerling zijn dossier meenemen of vernietigen.
- Wat is eigenlijk het nut van een leesautobiografie?
Een leesautobiografie is mijns inziens een onmisbaar onderdeel in het hele traject,
omdat de leerling daarin heel concreet kan aangeven wat hij van lezen vindt, en in
welke onderwerpen hij geïnteresseerd is. Dat maakt begeleiding bij de boekenkeuze
mogelijk, en die begeleiding is, zeker bij ‘moeilijke’ lezers heel noodzakelijk. Veel
leerlingen vinden zelf hun weg wel (laat hen voordat ze met een nieuw boek starten,
even melden wat ze gaan lezen), maar zwakke broeders en zusters hebben een duwtje
en een helpende hand nodig en u kunt effectiever begeleiden als u de smaak van de
betreffende leerling kent.2
- Elk jaar een balansverslag; is er dan wel iets te melden?
Een balansverslag maakt de balans op van (leer)ervaringen gedurende een bepaalde
periode. Als je bedenkt dat een havo-leerling slechts negentien maanden (inclusief
vakanties!) met literatuuronderwijs bezig is, en een vwo-leeling 31 maanden, lijkt
het wat overdreven om aan het einde van elke schooljaar, dus twee, respectievelijk
drie keer een balansverslag te laten schrijven. Toch is het aan te bevelen, omdat zo
de leerling gedwongen wordt te reflecteren over zijn leerervaringen: wat is hij ‘wijzer’
geworden? Daartoe moeten onder meer de beginverslagen vergeleken worden met
de latere: wat ging er in het begin mis, wat nu beter verloopt? Wat blijft er nog steeds
ondermaats? Ook is het zinnig om te kijken naar wat men in de leesautobiografie
schreef: op welke terreinen is er sprake van enige smaakontwikkeling: wat voor
nieuwe ervaringen zijn er opgedaan? Reflectie is een toverwoord in de Tweede Fase,
maar zeker in een vak als literatuur: waarom houd je niet van bepaalde soorten teksten,
van bepaalde onderwerpen; waarom heb je moeite met bepaalde aspecten van het
vak, met bepaalde vaardigheden? Een steeds weer leerzame bezigheid. Dus is het
alleszins nuttig om na elk schooljaar de balans op te (laten) maken.
- Hoe krijg ik alles wat mijn leerlingen schrijven, nagekeken?
Niet! Dat krijgt u niet gedaan, tenminste niet als u ook nog een leven buiten de
leesdossiers wilt hebben. Maar het is ook niet nodig dat u alles helemaal doorleest.
Een samenvatting is er voor de leerling zelf; die slaat u sowieso over. Leeservaringen
bekijkt u, zeker de eerste keren, om te zorgen dat ze concreet, compleet en consistent
zijn. Zeker in het begin formuleren leerlingen sociaal wenselijk, dus na een verslag
waarin ze allerhande, vaak vernietigende kritiek hebben geuit, volgt er toch vaak iets
stereotieps als: ‘Alles bij elkaar vond ik het een goed boek en ik kan het aan iedereen
aanbevelen.’ Als u een goede verdiepingsopdracht in de klas hebt laten maken, is
algauw aan de hand daarvan te merken of een leerling serieus met een boek is
omgegaan, en of hij de kern ervan te pakken heeft gekregen. Het valt eens te proberen
om met een markeerstift die zinnen in een verslag aan te geven, waarin iets
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opmerkelijks staat, iets wat heel helder is waargenomen en/of iets wat uiterst
twijfelachtig is. Het is voor uzelf handig om bij volgende verslagen in een oogopslag
te zien wat voor soorten fouten deze leerling maakte, en wat hij erg goed deed, zodat
u kunt zien hoe zich dat aspect verder ontwikkelt. Geef ook niet teveel adviezen ter
verbetering tegelijk: per keer een duidelijke stap vooruit is al heel mooi. Maar dan
moet de leerling door de gevraagde verbeteringen ook echt aan te brengen in het
eerder gecorrigeerde verslag, en in het nieuwe verslag, laten zien dat hij inderdaad
iets gedaan heeft met uw adviezen.
- Hoe bestrijd ik (internet)fraude? Een heikel punt: internet. ‘Leerlingen plukken
alles van internet; fraude is totaal niet te controleren of kost in ieder geval veel te
veel tijd. Internet staat vol met leesverslagen: je kopieert en plakt zo een heel dossier
bij elkaar. Het is dweilen met de kraan open.’
Herkent u deze litanie? Laten we wel wezen: fraude is al zo oud als de wereld,
dus zal de eerste constatering moeten zijn dat er altijd leerlingen zullen blijven die
zonder tegen de lamp te lopen hun resultaten bijeenfrauderen. Het aantal leerlingen
dat in de traditionele situatie met behulp van uittrekselboeken een mondeling bij
elkaar leuterde, is bepaald niet gering. De wedstrijd tijdens het mondeling wie het
slimste was, de docent met zijn vraagstelling of de leerling met de uit bijeengeraapte
uittreksels gedestilleerde antwoorden, werd nogal eens tot grote frustratie van de
docent, door de leerling gewonnen. En zelfs zullen er heel wat leerlingen die geen
boek hadden opengedaan door nietsvermoedende docenten geprezen zijn om hun
literatuurkennis. Maar dit terzijde.
Met enkele simpele maatregelen is
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fraude, en ook internetfraude heel goed te beperken:
1
Door duidelijke afspraken te maken: ‘Beste mensen: vroeg of laat wordt bij
sommigen van u de verleiding erg groot om de kluit te belazeren, en dus om
goede sier te maken met een leesverslag van een ander (van oudere broer of
verre vriend, of van internet). De kans dat dat lukt, is zeker aanwezig. De kans
dat je ontmaskerd wordt als een bedrieger, is echter ook groot. Bij ontdekking
krijg je een 1 voor deze wanprestatie. Een 1 op je lijst brengt je in grote
problemen, dan wel kost je een jaar. Wie met leesverslagen van een ander wordt
betrapt, maakt van allemaal nieuw te lezen boeken onder toezicht, dus op school,
na de lessen, een eigen leesverslag. Dat betekent heel veel extra uren werk op
school. Onbetaald.’
2
Laat aan het begin van het schooljaar leerlingen in de klas een leesverslag
maken van een of enkele korte verhalen, om deze vaardigheid in te oefenen en
de ‘ins en outs’ van structuuraspecten en/of verdiepingsopdrachten op andere
gebieden te trainen. Samen met de leesautobiografie leveren deze verslagen
enkele pagina's aan zelf geschreven teksten op. Stijl, woordkeus, zinsbouw, het
zijn allemaal zeer persoonlijke zaken. Daarnaast is in deze verslagen ook heel
wat terug te vinden van de manier waarop deze leerling de wereld, dan wel
gedragingen, handelingen, normen en waarden van andere mensen bekijkt en
beoordeelt. Als in een ‘thuis gemaakt’ leesverslag ineens formuleringen of
uitspraken opduiken, die vloeken bij de eerder gedane, heeft de leerling iets uit
te leggen. En wie eenmaal terzijde is genomen en te horen heeft gekregen dat
hij ‘verdacht’ wordt, en het bij punt 1 besproken risico loopt, wordt wellicht
verstandig.
3
Begeleid zo dichtbij mogelijk, dat wil zeggen: laat de boekenkeuze tevoren
meedelen en het boek meenemen bij de literatuurles. Laat zoveel mogelijk de
verdiepingsopdrachten in de klas maken. Op een afgesproken dag heeft de
leerling het boek uit, samenvatting en verslag af, en dat alles bij zich. In de les
werkt hij dan uit wat u hem op dat moment als opdracht voorlegt. Wie op dat
moment ‘ziek’ is, of zijn spullen vergeten is mee te nemen, krijgt de volgende
les een andere opdracht, ook ter plekke te maken.
4
Een les besteden aan de vergelijking van wat intemetverslagen is ook
leerzaam: als u een beetje selecteert, is het gemakkelijk aan te tonen, wat voor
een onzin er in veel van de intemetverslagen wordt gedebiteerd. Onzin die u,
als een uwer leerlingen ze zou noteren, meteen zou afstraffen. Een
verdiepingsopdracht zou overigens ook kunnen zijn, om een aantal van die
intemetverslagen bij het zelf gelezen boek van kritisch commentaar te voorzien,
en het hele pakket in te leveren.
Dit alles maakt fraude niet onmogelijk, maar houdt het verschijnsel binnen de
perken.
Heeft u op dit gebied nog tips voor uw collega's, ter aanvulling, stuur ze mij, via
dit tijdschrift, of via de bovengenoemde website.
Dat geldt ook voor hier niet beantwoorde vragen! Een uitwisseling van problemen
en praktijkervaringen is voor alle betrokkenen leerzaam. U wordt er dus van harte
toe opgeroepen!
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Eindnoten:
1 Zie mijn artikel ‘Literatuurgeschiedenis in de 21e eeuw’ in de bundel met alle bijdragen aan
de Conferentie Het Schoolvak Nederlands van november 2000 in Gent, die in april 2001 is
verschenen.
2 Zie ook mijn artikel ‘Argumenteren in het literatuuronderwijs. Over “warrant”, leesautobiografie
en smaakontwikkeling’ in Levende Talen Tijdschrift, jrg. 1, nr. 1, maart 2000.
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Het fictiedossier in het vmbo
Een proeve
In 1998 voerde ik het literatuurtijdschrift in. Ik gaf toen les op een
Technische School. Later werd dit leesdossier genoemd en nu heet het
fictiedossier. Op de vmbo-scholen waar ik momenteel werk, maken we ook
van deze dossiervorming gebruik.
Voor 1998 werd er al iets gedaan aan het lezen van boeken en de
verslaggeving daarvan, maar een echte samenhang ontbrak. Ik zocht naar
een werkvorm waarin zelfstandig werken, plezier in het lezen en een
samenhang met de andere onderdelen van het vak Nederlands en andere
vakken, bijvoorbeeld CKV, voldoende tot hun recht konden komen.
Hieronder geef ik puntsgewijs aan hoe leerlingen in de derde en vierde
klas een fictiedossier maken en welke richtlijnen ze daarbij van mij krijgen.
Dorus Luyckx

Voorbereiding
De leerlingen worden in klas drie op het fictiedossier voorbereid. In deze klas maken
ze kennis met de theorie van fictie-werken. Ze leren op eenvoudige wijze wat termen
als chronologie, perspectief, karaktertekening, tijd en plaats betekenen. De leerlingen
lezen minimaal drie boeken en maken hiervan verslagen. De beknopte inhoud van
een verslag dat in de derde klas gemaakt wordt, ziet er als volgt uit:
Naam:
Klas:
Titel van het boek:
Schrijver:
Genre:
Wat vind je van dit boek?
Leg uit in welke tijd het afspeelt.
Verklaar de titel.
Vertel in het kort de inhoud van het verhaal.
Waar speelt het verhaal zich af?
Noem de hoofdpersonen.
Wat doen de hoofdpersonen (alleen de belangrijkste punten noemen).
Wie vertelt het verhaal?
Kon je de afloop van het verhaal voorspellen?
Kan het verhaal echt gebeurd zijn of is het verzonnen (leg uit waarom)?
Geef je mening in minimaal 30 woorden over dit boek.
Voor de basisberoepsgerichte leerweg blijft dit model in klas vier gehandhaafd.
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Sluitstuk
De boekverslagen vormen een onderdeel van de boekenlijst. De leerlingen van de
basisberoepsgerichte leerweg lezen zes boeken in twee jaar en de leerlingen van de
kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg tussen de acht en de tien
boeken. Ik heb met ze afgesproken dat theaterbezoek telt als een gelezen boek. Zowel
voor derde- als vierdeklassers organiseer ik in school theatervoorstellingen. Voor
een deel worden de leerling-vouchers van CKV hierbij ingezet Jaarlijks probeer ik
ook een voorstelling in een ‘echt’ theater te organiseren. Het lezen van strips accepteer
ik als één gelezen boek.
Het fictiedossier vormt samen met het mondelinge tentamen over de gelezen
boeken het sluitstuk van het schoolexamen in de vierde klas. Het is een verplicht
handelingsdeel en levert een van de zeven tentamencijfers op.
Leerlingen krijgen van mij het volgende formulier voor het maken van het
fictiedossier:

Het fictiedossier en de boekenlijst
Algemene informatie
- Het fictiedossier en de boekenlijst zijn een onderdeel van je
eindexamenprogramma.
In week 14 van het jaar 2001 lever je jouw fictiedossier in. Je mag je fictiedossier
ook als een cd-rom aanleveren. Ook kun je een website maken.
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- Zorg ervoor datje in de loop van het schooljaar het fictiedossier regelmatig aan
mij laat zien. Zo voorkom je problemen.
- Je krijgt voor je dossier een apart cijfer.
- Naast dit cijfer krijg je ook een cijfer voor je boekenlijst (6 titels voor het a- en
b-niveau, 8 titels voor het c-niveau en 10 titels voor het d-niveau). Let op: je
drie gelezen boeken uit klas 3 tellen mee!
- Je doet een mondeling tentamen over je boekenlijst. Dit mondeling tentamen
vindt plaats in de weken 15, 16 en/of 17 van het jaar 2001. Een week daarvoor
heb ik van jou een lijst met de tien titels ontvangen.

Het verplichte deel
- Je maakt drie uitgebreide leeservaringsverslagen.
- Je stelt een biografie van een schrijver samen.
- Je schrijft een verhaal over een thema waarin jij, al lezende voor je lijst, interesse
hebt gekregen.
- Van twee boeken bedenk je een andere titel en je legt uit waarom je die titel
hebt gekozen.
- Ontwerp een voorkant voor je literatuurtijdschrift. Deze voorkant moet uiteraard
betrekking hebben op je boekenlijst of op de inhoud van je dossier.
- Je schrijft een gedicht.
- Je schrijft en ontwerpt een flaptekst van je favoriete boek. Zorg ervoor dat de
tekst en het ontwerp de aandacht trekken.
- Beschrijf of je leessmaak en je interesse voor het lezen is veranderd. Wees
kritisch op jezelf.

Het keuzedeel (kies drie opdrachten)
- Je schrijft de auteur van een roman een brief waarin je uitlegt watje goed of
slecht vindt aan die roman.
- Wijzig het slot van een van de gelezen boeken. Leg uit waarom je het slot juist
zo hebt veranderd. Gebruik minimaal 200 woorden
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- Sommige van je gelezen boeken zijn verfilmd. Werk de verschillen tussen het
boek en de film uit.
- Zoek bij een van je gelezen boeken muziek die volgens jou past bij het boek. Let
vooral op sfeer en emoties. Maak mij schriftelijk duidelijk waarom jij voor die
muziek hebt gekozen.
- Je schrijft een brief aan een filmproducent waarin je hem probeert te overtuigen
dat een van je gelezen boeken verfilmd moet worden. In de brief stuur je als
bijlage een voorstel voor een scenario.
- Je maakt een beeldverhaal met tekeningen of met foto's van een bepaalde scène
uit een gelezen boek (groepsopdracht).
- Je herschrijft een deel van het gelezen boek tot een hoorspel. Neem dit hoorspel
op (groepsopdracht).
- Je schrijft voor een jongerenblad een recensie over een van je gelezen boeken.
- Je maakt een korte videofilm.
- Als je ander idee hebt, kun je in overleg met mij dit idee uitwerken.

Leerlingen op het a- en b-niveau hebben vier verplichte en twee keuzedelen.
In de opdrachten zitten overigens elementen die bij de functionele
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schrijfopdracht in het centraal schriftelijk examen voorkomen (de brief, het verslag,
een affiche).
In de vierde klas worden de leerlingen geconfronteerd met een planner: van week
tot week laat ik ze daarop weten wat er op het programma staat. In de eerste weken
van het nieuwe schooljaar leg ik in drie lessen uit wat het fictiedossier inhoudt en
hoe er aan gewerkt kan worden. Ook geef ik aan wat ik van een fictiedossier verwacht.
Hieronder laat ik het formulier met tips zien dat ik leerlingen geef. Het geeft hen
houvast bij de vormgeving van het fictiedossier. Daarnaast geef ik ze een checklist
voor de belangrijkste onderdelen van het dossier.

Tips voor het maken van een fictiedossier
1 Kies een onderwerp datje interesseert. Als je van de docent een opdracht hebt
gekregen, zorg er dan voor datje datgene behandelt datje meer dan de moeite
waard vindt. Maak geen werkstuk waar je niet echt interesse in hebt, de
uitwerking wordt dan vaak saai en vervelend.
2 Probeer aan de weet te komen watje al van het onderwerp afweet. Houd voor
jezelf een brainstorm en stel jezelf vaste vragen, de zogenaamde w-vragen (wie,
wat, waar, waarom, wanneer, waarmee, welke en die ene hoe-vraag).
3 Maak gebruik van de bibliotheek of van internet om naslagwerken te raadplegen.
4 Soms moetje een onderzoeksvraag formuleren. Vraagje af wat je wilt
opschrijven; hoe je dat doet en waarom je dat doet (dus weer de w-vragen). Zo
kom je erachter watje hoofdgedachte is.
5 Maak een schrijfplan. Je begint met een inleiding, dan het middenstuk (dat zijn
je hoofdstukken) en een slot (de conclusie).
6 Ga na hoe je aan de informatie komt. Als je teveel informatie hebt verzameld
kun je moeilijk selecteren. Bij te weinig informatie wordt je werkstuk
waarschijnlijk te eenvoudig.
7 Maak een goede planning in de tijd. Voor je het weet zitje in tijdnood.
8 Schrijf niets zomaar over. Vat stukken tekst die je kunt gebruiken samen in je
eigen woorden. Doe je dat niet, dan moetje citeren Je noemt dan ook de persoon
of het boek waar je de tekst uit hebt gehaald). Je moetje bronnen vermelden
(waar heb je de gegevens vandaan gehaald?).
9 Heb je vragenlijsten, kaarten of grafieken gebruikt dan neem je die gegevens
op in een aparte bijlage, tenzij het niet anders kan.
10 Gebruik niet te pas en te onpas plaatjes. Plaatjes hebben niet de functie van
bladvulling.
11 Zorg dat alles zonder fouten wordt opgeschreven.

Checklist om na te gaan of alles klopt
Omslag
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Zorg voor een mooie omslag met een passende titel voor je werkstuk.
Je naam, het vak(ken) en je klas moeten onderaan de omslag staan. Plaats en
datum ook.
Voorwoord
Je kunt gebruik maken van een voorwoord om bijvoorbeeld mensen te bedanken
of iets bijzonders te vermelden.
Inhoudsopgave
Is je werkstuk in de juiste hoofdstukken verdeeld? Klopt de pagina-nummering?
Vooraan laatje zien wat de inhoudsopgave is.
Inleiding
Beschrijf kort watje hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan en waarom je het zo hebt
gedaan.
Hoofdstukken
Klopt de volgorde van de hoofdstukken? Heb je gebruik gemaakt van een duidelijke
alinea-indeling?
Begint elk hoofdstuk op een nieuwe pagina?
Conclusie
Beschrijf wat je van het maken van het werkstuk vond. Wees kritisch!
Heb je aanbevelingen? Heb je voldaan aan je verwachtingen? Heb je op eventueel
gestelde vragen een antwoord kunnen geven?
Bijlage
Heb je gebruik gemaakt van extra materiaal?
Literatuurlijst
Schrijf in deze lijst al je bronnen op (internet, encyclopedie, interviews enzovoort).
Doe dat zo: Geljon, C., Literatuur en leerling, Coutinho, Bussum 1994.
Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg wordt een eenvoudiger checklist
gehanteerd. Daarin wordt gekeken naar de omslag, de inhoudsopgave, de inleiding,
de indeling in hoofdstukken en hun conclusie - hun mening.
In die eerste weken van de vierde klas geef ik ze ook een richtsnoer mee voor het
maken van een goed leesverslag. Dit ziet er zo uit:

Vragen en tips voor een goed leesverslag
Als je een boekverslag gaat maken kun je veel aan de onderstaande tips en vragen
hebben. Het is belangrijk datje een verslag maakt en niet alleen de vragen
beantwoordt. Werk met deelonderwerpen, bijvoorbeeld het deelonderwerp ‘de tijd’
(je kunt natuurlijk ook een origineler woord bedenken). Soms kun je vragen niet
beantwoorden, omdat daarover weinig of
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niets in het boek staat. Maak gebruik van gegevens op internet. Neem niet zomaar
klakkeloos verslagen over. Wijzig ook niet bepaalde onderdelen van zo'n verslag,
zodat het dan lijkt of het van jou is. Zorg ervoor dat het echt een verslag van jou
wordt, je moet dus wel dat boek lezen. Geef steeds beknopt de inhoud van het gelezen
boek weer.
Voor al je gelezen boeken geldt datje op de volgende wijze noteert welke boeken je
hebt gelezen:
naam schrijver, titel (cursief of onderstreept), uitgever, plaats van uitgave, druk,
jaar (schrijf op z.j. als het jaar niet vermeld is).
Voorbeeld: Tim Krabbé, De vertraging. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, eerste
druk, 1994.
Voor het maken van het verslag verwerk je de volgende vragen en opmerkingen.
Inhoud en keuze boek
1 Geef kort de inhoud van het boek (meer dan 150 woorden is al gauw te veel).
2 Waarom heb je dit boek gekozen (gehoord van je vriendin of omdat het
onderwerpje aansprak of een andere reden)?

De personen
1 Noem de hoofdpersonen en vertel kort wat hen bezighoudt.
2 Kun je beschrijven wat de hoofdpersonen met elkaar te maken hebben? Denk
aan: leeftijd, sekse, beroep, opleiding en dergelijke).
3 Probeer het karakter van de hoofdpersonen op te schrijven.
4 Geeft de schrijver uiterlijke kenmerken waardoor het karakter van de
hoofdpersonen versterkt wordt? Een man in een lange, zwarte jas met een
snorretje wordt sneller als een boef gezien dan een man in een korte broek die
zijn caravan wast.
5 Geef aan voor welke hoofdpersoon uit het boek jij de meeste sympathie voelt
en geef aan voor welke persoon jij de minste sympathie voelt. Leg uit waarom
je dat zo vindt.

De tijd
1 In welke tijd speelt het verhaal uit het boek zich af (in het verleden, heden of
toekomst)?
2 Is de tijd belangrijk voor het verhaal?
3 Hoe lang heb je erover gedaan om dit boek te lezen (de verteltijd of leestijd)?
4 Hoe lang duren de gebeurtenissen in het boek (de vertelde tijd)?
5 Komen er flash backs in het boek voor? Zo ja, geef enkele flash backs aan.
6 Komen er flash forwards in het boek voor? Zo ja, geef enkele flash forwards
aan.
7 Is het verhaal in het boek chronologisch verteld?
8 Komen er sprongen in de tijd voor? Geef voorbeelden.
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De plaats
1 Waar spelen de gebeurtenissen in het boek zich af (noem de plaats, de straat
of het land)?
2 Is de plek waar het verhaal zich afspeelt belangrijk voor het verhaal? Leg je
keuze uit.
3 Beschrijf wat voor indruk de plek waar het boek zich afspeelt op je maakt (arm,
rijk, treurig, feestelijk of iets dergelijks).

Wie vertelt het verhaal?
1 Door wiens ogen en gedachten lees je het verhaal? Is dat vanuit een ik-figuur,
of een hij- of zij-figuur of een verteller die alles al kan weten?
2 Is het in dit boek van belang door wiens ogen en gedachten je het boek leest?
Lichtje antwoord toe.

Waar gaat het boek over?
1 Wat is het thema van het boek?
2 Een motiefis een handeling of gebeurtenis die zich regelmatig herhaalt in het
boek. Vaak helpt het je om het thema beter te leren doorzien. Heb je een motief
of motieven herkend in het verhaal? Licht de gevonden motieven toe.
3 Wat vond je van het taalgebruik van de schrijver? Was het moeilijke taal of
juist simpel? Was het overdreven of platvloers? Denk je dat de schrijver expres
een bepaalde manier van schrijven heeft gebruikt? Leg je antwoord uit.

Jouw mening
1 Geef duidelijk aan wat jij van het boek vond. Ga niet zwammen, maar volsta
ook niet met het zinnetje: ‘Ik vond het een saai boek.’ Ga ongeveer uit van
minimaal vijftig woorden om je mening te geven.

Proces van de voortgang
Het blijft voor leerlingen moeilijk om in september al te overzien wat in april gevraagd
wordt. Door het schooljaar heen vragen leerlingen regelmatig wat nu precies bedoeld
wordt met het samenstellen van een fictiedossier. Juist die vragen zorgen ervoor dat
de leerlingen naarmate het schooljaar vordert gestructureerder over het samenstellen
van zo'n dossier gaan nadenken.
Belangrijk is dat de leerlingen met elkaar erachter proberen te komen wat er van
hen verwacht wordt. Consequent wordt een appèl gedaan op hun eigen inzicht en
zelfwerkzaamheid. Problemen moeten ze eerst zelf of met elkaar op te lossen. Ik
maak de leerling duidelijk om niet te lang te wachten met het lezen van boeken. Rond
december maak ik een start gemaakt met poëzie-analyse. Sinterklaas is een
motiverende periode. In januari behandel ik proza-analyse. In deze blokken heb ik
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opnieuw tijd ingeruimd om het fictiedossier uit te leggen. Zo rond de kerstvakantie
is hun theoretische bagage zodanig, dat in het samenstellen van een fictiedossier, in
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grote lijnen, geen probleem meer vormt. Begin februari hebben de leerlingen de
mogelijkheid om naast examentraining te werken aan het lezen van boeken of te
werken aan het fictiedossier. Begeleiding vindt individueel of in kleine groepjes
plaats. Vaak is de leerling aan het werk op de computer. Tussentijds vraag ik hoe de
verschillende opdrachten verlopen. Daarbij geef ik ze opnieuw aanwijzingen om het
fictiedossier te vervolmaken.
Opvallend is dat het eerste product vaak een gedicht is. Dit gedicht is bijvoorbeeld
gemaakt door een jongen die in 1999 eindexamen op c-niveau gedaan heeft:1

Kosovo
Vluchtende mensen
op straat soldaten
een bomenwerper in de nacht
waarom moet er agressie zijn
vluchtende mensen
op straat soldaten
brand in de nacht
waarom die agressie
Vlucht mensen,
Een soldaat!

Hij schreef verder: ‘Ik heb dit gedicht geschreven, omdat in de boeken van Marga
Minco en het in het nieuws van nu over oorlog gaat. Dat heeft mij aan het denken
gezet en vandaar dit gedicht.’
Een jongen die in 1999 op b-niveau examen heeft gedaan, dichtte het volgende:

De Spreekbeurt
Het is nu vakantie en ik denk bij m'n eigen
Hoe moet ik mijn spreekbeurt nou weer afkrijgen
Het is natuurlijk kut
Want wat heeft het ook voor nut
Mijn spreekbeurt is dus niet klaar (je zal me wel niet geloven)
Maar het is echt waar
Ik ging dus naar de bieb maar daar was niets te halen
Geen boek of informatie over m'n spreekbeurtverhalen
Er zit dus niets anders op
Dan met een chagarijnige kop
Naar meneer Dorus te stappen
Om hem te vertellen over mijn ‘spreekbeurtgrappen’
Ik kan er niets aan doen
En daarom ga ik met wat poen
Naar meneer Dorus om hem om te kopen
En daarna met een zeven de deur uit te lopen
Dus alstublieft meneer Dorus maak me iets blijer
Een goede voldoende is toch weer een meijer

Eind februari maak ik de eerste afspraken om een groepsopdracht uit te voeren.
Bijvoorbeeld het maken van een videofilm of een fotoreportage met tekst. De basis
is een door hen zelf gemaakt verhaal. Vooral de laatste tijd merk ik dat het gebruik
van video en de digitale camera uitstekend geschikt zijn om opdrachten uit te voeren.
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Leerlingen hebben nauwelijks problemen meer met deze hulpmiddelen. Ook leveren
leerlingen hun fictiedossier aan in de vorm van een cd-rom. In april leveren de
leerlingen hun fictiedossier in. Dan volgt de beoordeling.

De beoordeling
De beoordelingen vormen tijdrovende klussen. Lastig ook, als het gaat om een
objectieve beoordeling. Des te meer criteria ik inbouw om tot een objectieve
normering te komen, des te meer tijd het nakijken kost. Vijftig dossiers kosten me
zo'n vijfentwintig uur nakijken. En dit in twee weken tijd. Ik let in mijn beoordeling
op de volgende punten:
- Zijn alle opdrachten uitgevoerd?
- Zijn de opdrachten inhoudelijk juist uitgevoerd?
- Is het fictiedossier op de juiste wijze ingedeeld? Zie tips voor het maken van
een werkstuk.
- Is het dossier aantrekkelijk vorm gegeven?
- Heeft de leerling zijn eigen mening op voldoende wijze en met de juiste
argumenten weergegeven?

De meeste leerlingen halen een voldoende. Door de concentrische aanpak heb ik
zicht kunnen houden op de voortgang van de werkzaamheden van de leerling en heb
ik bijtijds aanwijzingen kunnen geven.
Ik merk dat leerlingen moeite hebben met het juist opschrijven van de
inhoudsopgave, het correct noteren van de boekenlijst en dergelijke. De leerlingen
geven vaak een eerlijke mening over hun zelfgemaakt dossier. Bijvoorbeeld deze
leerling, die in het afgelopen jaar op c-niveau eindexamen deed:
‘Leessmaak en Interesse
Mijn interesse in boeken is niet echt veranderd, ik heb nu wel 10 boeken gelezen
maar ik hoor mezelf nog steeds niet zeggen “Jongens ik ga vandaag niet voetballen,
ik ga maar eens een boek lezen” Dat word dus niks. Mijn leessmaak is wel een beetje
veranderd, nu weet ik dat realistische verhalen mij meer aanspreken dan fantasie
verhalen dat vind ik maar niks. Ik zou ook nooit een boek van 250 bladzijdes kunnen
lezen mijn voorkeur gaat eerder uit naar een dun boek dat je in een avond uit kan
lezen, als ik een dik boek bij de bieb leen denk ik steeds bij eigen ik lees hem morgen
wel maar bij een dun boek denk ik, nou ik zal
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dat boekie vanavond even uitlezen bijvoorbeeld Orfie en Liefdesverdriet dat waren
allebei redelijk dunne boeken maar het waren wel zeer mooie boeken. Liefdesverhalen
spreken mij ook wel aan bijvoorbeeld Liefdesverdriet Lange Maanden en Geen tijd
verliezen, ik weet niet precies waarom maar ik vind ze altijd heel mooier net zoals
oorlogsverhalen zoals Stille Getuigen en Vogelvrije vrienden. Omdat ik vele verhalen
heb gehoord over de 2e Wereldoorlog van m'n moeder over m'n bap.
En tenslotte vind ik avontuurverhalen zoals loop voor je leven ook altijd wel mooi.
Dus als ik nu weer eens een boek moet lezen weet ik in ieder geval wel welk genre
boek ik moet gaan lezen.’
En de mening van een leerling die in 2000 op a-niveau eindexamen heeft gedaan:
‘Leessmaak
Mijn leessmaak is wel veranderd want
eerst vond ik een boek lezen
Het ergst wat er bestond maar nu vind
ik het niet meer zo erg.
Sommige boeken zoals een boek over
actie vind ik wel leuk
Om te lezen alleen het boek moet niet
zo dik zijn anders
Is mijn zin om te lezen snel weg.’

Leesplezier
Ik vind het belangrijk dat de leerling leesplezier ontwikkelt en behoudt.
Cross-overliteratuur, die de grenzen overschrijdt tussen ‘hoge en lage’ literatuur voor
pubers en adolescenten, zorgt voor leesplezier voor jong en oud en is zeer geschikt
voor de vmbo-leerling. Gelukkig komt in het onderzoek van Saskia Tellegen en
Mirjam Lampe over het leesgedrag van vmbo-leerlingen glashelder naar voren dat
er wel degelijk met plezier in het vmbo gelezen wordt.2 Een hoopgevende conclusie.
Mijn ervaring is dat leerlingen veelal met voldoende animo gewerkt hebben aan hun
fictiedossier. Zij kijken daarna kritischer naar hun leesgedrag. Het stimuleert hen om
ook later weer eens een boek te pakken.

Eindnoten:
1 Deze tekst en de nog volgende teksten van leerlingen zijn ongecensureerd weergegeven.
2 Saskia Tellegen en Mirjam Lampe, Leesgedrag van vmbo-leerlingen. Een profielschets.
Amsterdam: Stichting Lezen, 2000.
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Recht doen aan verschillen
Op zoek naar een praktijktheorie voor het leesdossier
Afhankelijk van de legenda
kan kortom alles een kaart zijn:
handpalmen, oogirissen, moedervlekken
en de vertakkingen in de plooien
van een opengewoeld bed.

K. Michel
Theo Witte
Wie de eindtermen van het nieuwe examenprogramma van literatuur leest, zal het
opvallen dat de persoonlijke inbreng van de leerling daarin erg groot is. Gezien de
sterke mate van individualisering en de verplichtstelling van het leesdossier is de
nadruk in het literatuuronderwijs komen te liggen op het literaire ontwikkelingsproces
van de leerlingen. Zij zullen hun activiteiten niet meer concentreren op het mondelinge
examen in het laatste jaar, maar die verspreiden over twee (havo) of drie (vwo) jaar,
zodat er daadwerkelijk sprake is van een ontwikkelingsproces. Leerlingen verschillen
van elkaar en zullen zich verschillend ontwikkelen. Een belangrijk
pedagogisch-didactisch uitgangspunt van het studiehuis is dat er recht wordt gedaan
aan die verschillen en dat de leerlingen zelfstandig leren. Het leesdossier biedt
hiervoor voldoende mogelijkheden. Voor de literatuurdocent betekent dit onder meer
dat hij aan moet sluiten bij de beginsituatie van de leerling en lees- en leerervaringen
moet programmeren die de literaire ontwikkeling stimuleren. Hij zal met andere
woorden meer ‘didactisch maatwerk’ moeten leveren.

Docenten die willen differentiëren zitten met eindeloos veel didactische vragen,
zoals: wat is de beginsituatie van de leerlingen in 4-havo en 4-vwo, welke verschillen
bestaan er tussen leerlingen, welke literaire ontwikkeling kunnen zij in twee of drie
jaar doormaken, kan er een fasering in die ontwikkeling worden aangebracht, hoe
kom je tot een passende selectie van lees- en leertaken, welke aanpak levert de beste
resultaten? Op geen van deze vragen kan op dit moment antwoord worden gegeven.
De reden hiervan is dat er noch in Nederland, noch in het buitenland voldoende
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onderzoek is gedaan naar methoden en inhouden die de literaire ontwikkeling van
leerlingen in de leeftijd van vijftien tot negentien jaar stimuleren. In feite staat de
ontwikkeling van de leesdossierdidactiek nog in de kinderschoenen.

Praktijkgericht onderzoek
In september 1999 is aan het Universitair Centrum van de Lerarenopleiding (UCLO)
van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoeksproject gestart, dat als doel heeft
antwoord te geven op bovengenoemde vragen.1 Een principieel uitgangspunt van dit
onderzoek is dat de resultaten makkelijk moeten kunnen worden overgedragen
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naar de praktijk. Door docenten en leerlingen te laten praten over wat wel en wat
niet werkt, kan een theorie worden ontwikkeld die door docenten zal worden herkend.
De uitkomst is een leesdossierdidactiek waarin de belangrijkste variabelen verschillende niveaus van literaire ontwikkeling, soorten leerlingen, soorten
begeleiding, soorten boeken en soorten verwerkingsopdrachten - gematcht worden.
Voordat een grootschalig onderzoek kon worden opgezet, is eerst op kleine schaal
onderzocht of een praktijkgerichte aanpak voldoende vruchtbare resultaten oplevert.
Aan drie docenten is gevraagd aan het begin van het schooljaar drie
leesdossiers/leerlingen uit een 5-havoklas of 5-vwoklas te selecteren.2 Het ging om
dossiers die zich qua niveau duidelijk van elkaar onderscheidden (onvoldoende/matig
- voldoende/ruim voldoende - goed/zeer goed). Van elk dossier hebben zij een kort
evaluatieverslag geschreven. Vervolgens zijn de docenten in een interview uitgebreid
ondervraagd over hun criteria en achterliggende motieven, hetgeen resulteerde in
een indrukwekkende verzameling data over

Figuur 1 Aanzet tot een leerlingentypologie

literaire ontwikkeling. Deze data zijn aan een (kwalitatieve) analyse onderworpen.
Het doel van deze analyse was patronen te herkennen, zodat er een bepaalde structuur
en ordening in de data kon worden aangebracht. De volgende twee vragen stonden
hierbij centraal: (1) welke leerlingtypen kunnen worden onderscheiden? en (2) welke
begeleidingsstrategieën stimuleren de ontwikkeling van de verschillende typen? In
de rest van deze bijdrage volgt een voorlopig antwoord op deze vragen.

Een leerlingentypologie
Aangezien een docent in het studiehuis ergens tussen de honderd en tweehonderd
leerlingen begeleidt, heeft hij behoefte aan een theorie waarmee hij makkelijk enkele
typen van elkaar kan onderscheiden. Dit onderscheid is nodig om adequaat in te
kunnen spelen op de verschillen. De criteria waar de drie docenten hun evaluatie
hoofdzakelijk op baseerden, konden worden herleid tot twee dimensies, namelijk
‘wel/niet gemotiveerd’ en ‘wel/niet bekwaam’. Als docenten het literaire
ontwikkelingsproces van hun leerlingen evalueren, dan zijn ze kennelijk gefocust
op wat een leerling wil en (aan)kan. Dat is geen verrassende uitkomst, maar voor het
onderzoeksdoel wel een duidelijke, omdat we daarmee in feite uitkomen op slechts
vier prototypen, zoals uit de onderstaande figuur blijkt.
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De vier typen kunnen respectievelijk getypeerd worden als de ‘zwoeger’, ‘ideale
leerling’, ‘slimme luilak’ en ‘lastige leerling.’ Zes leerlingen konden heel makkelijk
met één van de vier typen worden geïdentificeerd. Bij drie leerlingen was sprake van
een mengvorm waarbij één type domineerde. Hieronder volgt een portret van de vier
prototypen. De geciteerde uitspraken zijn afkomstig van de begeleidende docent.

Type A: de zwoeger
‘A is een ijverige leerling, waarvan ik voortdurend het gevoel heb dat hij het niet
begrijpt.’ Met deze uitspraak is de zwoeger getypeerd. A leest omdat dat van hem
wordt verwacht en laat zich bij zijn boekkeuze graag door de docent of anderen
adviseren. Een dik boek vormt daarbij geen beletsel. Hoewel de docent eraan twijfelt
of A na het examen nog door zal gaan met lezen, is het leesgedrag op school geen
probleem. De studiehouding is evenmin een probleem. Alles wordt zonder
commentaar precies volgens de studiewijzer en instructies uitgevoerd. Als A onzeker
is, wendt hij zich makkelijk tot de docent voor hulp. De tips worden vervolgens
‘slaafs’ opgevolgd. Zijn leesdossier ziet er goed verzorgd uit. De problemen van dit
type liggen voornamelijk op het cognitieve vlak. De docent constateert dat A niet
kan reflecteren: ‘Zijn reflecties zijn van het niveau “Ik vond het makkelijk” of “Ik
vond het moeilijk”. Verder komt hij niet.’ Hij vindt het ook moeilijk om persoonlijk
op een tekst te reageren:
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‘Hij heeft een heel eenvoudige kijk op de wereld. Hij is nogal plat.’ Ook het
taalgebruik is zwak. Er is een goede reden om te twijfelen aan de authenciteit van
sommige analyses en interpretaties. Bovendien heeft A de neiging sociaal wenselijke
antwoorden te geven. A's leerconcept is beperkt tot de opvatting ‘Kennis moet je
opschrijven en uit je hoofd leren.’ Bij de toets sprokkelt hij zijn puntjes bij elkaar
bij de beantwoording van de gesloten vragen. De open vragen leveren hem vaak
problemen op.

Type B: de ideale leerling
Na de vraag van de interviewer: ‘Waar ben je ontevreden over?’, volgt een lange
stilte. De docent kan niet anders dan vaststellen dat hij in alle opzichten tevreden is
over B. Een ideale leerling dus. B heeft altijd van lezen gehouden en leest minstens
één boek per week. ‘Als zij een boek voor haar leesdossier kiest, kiest ze uit meer
dan één.’ Ze heeft duidelijke verwachtingen van een boek en wil alleen maar boeken
in haar leesdossier opnemen, die ze de moeite waard vindt. Ze heeft een sterke afkeer
van de wat ‘ruigere’ boeken - seks, drugs en rock 'n roll. Er is duidelijk sprake van
een literaire ontwikkeling: ‘De overgang van SF en jeugdboeken naar boeken met
een diepere achtergrond maakte ze probleemloos.’ B verdiept zich goed in de
literatuur: ‘Ze verzamelt veel achtergrondinformatie en leest die ook! Anderen stoppen
het alleen maar in een mapje. (...) Ze geeft ook kritisch commentaar op recensies en
uittreksels en waarschuwt haar medeleerlingen voor onbetrouwbare “sites” op het
internet.’ B heeft de sterke drang het literaire werk steeds een plaats te geven in haar
eigen leefwereld. Ze heeft weinig belangstelling voor de vormaspecten of de
literairhitorische context en is ook niet geïnteresseerd in historische romans of de
fantasieverhalen van Anton Koolhaas. Haar studiehouding is goed. Ze werkt
zelfstandig en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Type C: de slimme luilak
De prestaties van dit type wisselen sterk. Het ontbreekt hem aan motivatie, maar als
het erop aankomt of wanneer het hem interesseert, dan blijkt hij (heel) goed en
betrekkelijk makkelijk aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. C heeft zich in literair
opzicht al behoorlijk goed ontwikkeld. Hij leest graag en heeft een uitgesproken
literaire voorkeur. Uit zijn gedrag in de klas valt niet af te leiden dat hij in literatuur
geïnteresseerd is. De docent vindt dat hij zijn smaak goed (verder) ontwikkelt en ook
goed reflecteert en analyseert: ‘Zijn analyses en interpretaties zijn authentiek en van
een uitzonderlijk hoog niveau. Het is duidelijk dat hij daar veel plezier in heeft. Op
de toetsen wil hij hoog scoren en dat lukt hem doorgaans ook. De problemen liggen
vooral bij zijn studiehouding. Hij is niet gevoelig voor instructies en adviezen van
de docent en trekt zich evenmin iets aan van het lesmateriaal en de studiewijzer. Hij
laat het gewoon lopen als hij denkt: “Ach, die leraren van Nederlands, die willen
weer eens wat.”’
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Type D: de lastige leerling
Dit type is voor de docent bijzonder lastig. Enerzijds ontbreekt het de leerling aan
motivatie en anderzijds zijn de prestaties van een dusdanig laag niveau dat ook aan
het vermogen getwijfeld mag worden. Beide kwaliteiten versterken elkaar in negatieve
zin. Er zijn maar weinig positieve punten te noemen. Volgens de docent is zijn lijst
‘een allegaartje met als enige lijn dunne boekjes.’ Bovendien is hij een bijzonder
trage lezer. De docent twijfelt er dan ook aan of D alle boeken wel gelezen heeft. D
zoekt niet actief naar een boek dat bij hem past en zal zich niet laten adviseren: ‘D
zegt niks, hij zal nooit een vraag stellen.’ De uitwerkingen van de opdrachten zijn
minimaal en oppervlakkig. Wanneer D recensies bij een boek moet zoeken, kan hij
er niet meer dan één vinden. Hij onderstreept één uitspraak en concludeert dat hij en
de recensent het volstrekt met elkaar eens zijn. Einde opdracht. Ook de aansporingen
van de docent brengen hem niet verder. Het moeilijke van een lastige leerling is dat
hij zich bij het negatieve resultaat heeft neergelegd. Hij geeft geen gehoor aan de
(klassikale) aanwijzingen en adviezen van de docent en houdt zich meestal niet aan
de instructies, inleverdata en andere voorschriften. Zijn vermogen om zonder hulp
de leertaken uit te voeren, is zeer beperkt.

Discussie
De typologie, waarvan dit een eerste aanzet is, biedt een veelbelovend perspectief
voor het onderzoeksdoel. Bij presentaties tijdens workshops blijkt dat
literatuurdocenten de verschillende typen duidelijk herkennen. Hoewel dit slechts
oppervlakkige peilingen zijn, zijn het wel positieve signalen van de doelgroep die
tot optimisme stemmen over de (externe) validiteit van deze vier prototypen.
Typologieën hebben echter ook enkele grote bezwaren. Het eerste bezwaar is de
stereotypering. Een leerling kan zich ten aanzien van een makkelijke opdracht
gedragen als een ‘slimme luilak’ terwijl hij voor een moeilijke taak het gedrag van
de ‘zwoeger’ kan vertonen. Het tweede bezwaar is dat een typologie statisch is,
terwijl een belangrijke doelstelling van het literatuuronderwijs juist literaire
ontwikkeling is. Dit brengt ons tot het inzicht dat deze typologie wel de gewenste
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orde schept, maar helaas ook ongewenste bijwerkingen heeft.

Begeleidingsstrategieën
Wat moet de begeleider doen en laten om de ontwikkeling van de leerling te
stimuleren? Uit de analyse van de evaluatieve uitspraken van de docent is duidelijk
naar voren gekomen dat de dimensies ‘wel-niet gemotiveerd’ en ‘wel-niet bekwaam’
relevante criteria zijn. De organisatiepsychologen Hersey en Blanchard ontwikkelden
een begeleidingstheorie waarin zij vier ontwikkelingsstadia van zelfstandigheid
onderscheidden.3 Zij maakten daarbij eveneens gebruik van de dimensies ‘wel-niet
willen’ en ‘wel-niet kunnen’. Hun typologie vertoont sterke overeenkomsten met de
leerlingentypologie, met dit verschil dat Hersey en Blanchard niet de persoon als
object namen, maar de mate van diens zelfstandigheid in relatie tot de uit te voeren
taak. In het eerste ontwikkelingsstadium is sprake van een lage zelfstandigheid
(vergelijk met type D), in het tweede stadium van een lage tot middelmatige
zelfstandigheid (type A), in het derde stadium van middelmatige tot hoge
zelfstandigheid (type C) en in het vierde stadium van een hoge mate van
zelfstandigheid (type A). Het voordeel van hun theorie is dat het een
ontwikkelingsmodel is. Bovendien sluit het perfect aan bij de pedagogische taak,
namelijk leerlingen op te voeden tot zelfstandigheid. Deze ontwikkelingsstadia hebben
niet de negatieve bijwerkingen van de leerlingentypologie en sluiten beter aan bij de
uitgangspunten van dit onderzoek.
Bij de vier ontwikkelingsstadia passen volgens Hersey en Blanchard bepaalde
vormen van leiderschap. Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde combinatie
van taak- en relatiegericht leiderschap tot een effectiever resultaat leiden dan een
andere combinatie.
Hersey en Blanchard onderscheiden vier leiderschapsstijlen, die aansluiten bij de
vier ontwikkelingsstadia. Deze stijlen worden hier gekoppeld aan de leerlingen A,
B, C en D.
1 Leerling D verkeert in het laagste stadium van zelfstandigheid. Zijn ontwikkeling
is gebaat bij een directieve begeleidingsstrategie (sterk taak- en zwak
relatiegericht), bijvoorbeeld: sterk gestructureerde instructies, duidelijke
producteisen, duidelijke en haalbare planningsafspraken en controle of afspraken
worden nagekomen. Een valkuil is dit type te snel op te geven.
2 Leerling A zit in het stadium van lage tot middelmatige zelfstandigheid. Zijn
ontwikkeling kan worden gestimuleerd door een adviserende
begeleidingsstrategie (sterk relatieen sterk taakgericht), bijvoorbeeld: tamelijk
gesloten taken en verwerkingsopdrachte, boeken met een transparante structuur
en herkenbare thematiek. Daarnaast een beroep doen op hun welwillendheid en
voorkomen dat ze ontmoedigd raken door afbrekend commentaar.
3 Leerling C zit in het stadium van middelmatige tot hoge zelfstandigheid. Om
dit type te laten evolueren tot het hoogste stadium is participeren een effectieve
strategie (zwak taak- en sterk relatiegericht). Bijvoorbeeld door middel van
overleg en goed te luisteren, en door uitdagende opdrachten. De leerling moet
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het gevoel krijgen dat hij zelf invloed heeft op zijn leerproces. De docent moet
hem wel in het oog blijven houden.
4 Leerling B zit in het stadium van hoge zelfstandigheid. Een logische
begeleidingsstrategie is delegeren (zwak taak- en zwak relatiegericht). Deze
leerling heeft weinig aanwijzingen en ondersteuning nodig. Het gevaar is echter
dat deze leerling te weinig uitdagingen krijgt en door de docent wordt
‘verwaarloosd’, hetgeen kan leiden tot een terugval naar het derde stadium.

Wordt vervolgd
In de periode 2000-2003 wordt het onderzoek op een grotere schaal voortgezet. Op
zes scholen wordt gedurende twee jaar nauwgezet de literaire ontwikkeling gevolgd
van vijftien havo- en vijftien vwo-leerlingen. Het doel van dit onderzoek is (1) een
verdere verfijning en uitbreiding van de vier ontwikkelingsstadia in combinatie met
de vier begeleidingsstrategieën en (2) de ontwikkeling van een soort
oefeningstypologie met behulp waarvan de docent de lees- en leertaken kan afstemmen
op het niveau en de mogelijkheden van de leerling, zodat die zich verder ontwikkelt
zonder een hekel te krijgen aan literatuur. Recht doen aan verschillen, daar ligt de
belangrijkste uitdaging van dit onderzoek.

Eindnoten:
1 Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Arthur van Essen (RuG), prof. dr. Dick Schram
(VU) en prof. dr Gert Rijlaarsdam (UvA) en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
Stichting Lezen.
2 Met dank voor de bereidwillige en deskundige medewerking van Geppie Bootsma (Wessel
Gansfort College Groningen), Monique Metzemaekers (Hogeland College Warffum) en Tom
Oud (Scholengemeenschap Winkler Prins Veendam).
3 P. Hersey & K. Blanchard, Management of organizational behavior. New Yersey: Englewood
Cliffs, 1982. Zie ook J. Vonk, Beginnend leraarschap. Het professionele ontwikkelingsproces
van beginnende docenten nader bekeken. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1989.
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Het leesdossier als spil van het geïntegreerd literatuuronderwijs
In de Tweede Fase is literatuur bij Nederlands en de moderne vreemde
talen meer dan ‘het lezen voor de lijst’. Nu is de literaire ontwikkeling van
de leerling een belangrijk uitgangspunt. Het leesdossier is daarbij het
middel om deze nieuwe opvatting over literatuuronderwijs vorm te geven.
Monique Metzemaekers en Esther Peze
Literatuur is in de Tweede Fase een apart vak in het examendossier. Een leerling kan
zakken vanwege een onvoldoende voor het handelingsdeel literatuur. Er moeten dus
heldere afspraken over het programma en de toetsing zijn, zodat de leerling precies
weet waar hij aan toe is.
Het ligt dan ook voor de hand dat er per school overeenstemming bestaat over de
eisen waaraan het leesdossier moet voldoen. Ook spreekt voor zich dat het literaire
begrippenapparaat dat de leerling gebruikt bij elke taal hetzelfde is. Literaire
ontwikkeling splitsen in ontwikkeling bij Nederlands, Engels en - eventueel - Frans-2
en Duits-2 is onlogisch. Literaire ontwikkeling is één geheel en op dit totaalbeeld
moet de leerling uiteindelijk beoordeeld worden. Wij zijn van mening dat in een
geïntegreerd literatuurprogramma met het leesdossier als spil de nieuwe eindtermen
beter tot hun recht komen.

Subdomeinen
Het vak literatuur bestaat uit de volgende componenten:
1 Literaire ontwikkeling (domein A)
2 Literaire begrippen (domein B)
3 Literatuurgeschiedenis (domein C, alleen vwo)

Tabel 1 Toetsing van de betreffende subdomeinen volgens de niet
geïntegreerde programma's

havo

vwo

Ne

Domein
A+B

Handelingsdeel Toetsdeel
Leesdossier
Leesdossier

MVT

A

Leesdossier

n.v.t.

Ne

A+B+C

Leesdossier

Leesdossier

MVT

A

Leesdossier

B+C

Teksten

Een groot gedeelte van deze componenten komt tot zijn recht in het handelingsdeel.
Er zijn enkele verschillen tussen de exameneisen bij het vak Nederlands en de
moderne vreemde talen (MVT). Dit wordt duidelijk aan de hand van tabel 1.1
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Opvallend is dat er bij het vak Nederlands, waar de eisen voor literatuurgeschiedenis
uitgebreider zijn, dit onderdeel alleen via het leesdossier getoetst wordt, terwijl het
bij de MVT apart daarvan, aan de hand van teksten

Tabel 2 Toetsing van de subdomeinen in een geïntegreerd programma

havo

Domein
A+B

Handelingsdeel
Leesdossier

Toetsdeel
Leesdossier

vwo

A+B

Leesdossier

Leesdossier

B+C

Teksten
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getoetst wordt. Als de eisen bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen als het
ware ‘in elkaar geschoven’ worden, krijgt dit overzicht meer samenhang, zoals te
zien is in tabel 2.
Er is nu samenhang in de toetsingsonderdelen, er is sprake van één leesdossier en
één cijfer voor het vak literatuur. Niet alleen Nederlands, maar ook de moderne
vreemde talen bepalen het cijfer van de havo-leerling.

Eisen
In de verschillende examengidsen wordt een heel scala aan eindtermen genoemd
waaraan de kandidaat in de domeinen A en B moet voldoen (zie bijlage 1).
Geïntegreerd literatuuronderwijs leidt ertoe dat de eisen die aan de
verdiepingsopdrachten gesteld worden, niet bij elk vak apart tot hun recht moeten
komen, maar bij het vak literatuur als geheel. Herhaling van opdrachten wordt zo
voorkomen en een zinnige diversiteit bevorderd. Havo-leerlingen lezen in ieder geval
voor Nederlands acht werken en voor Engels drie. Hebben leerlingen ook nog Frans-2
en/of Duits-2, dan komen er voor iedere taal drie werken bij. Wanneer er sprake is
van geïntegreerd literatuuronderwijs is het ook zinvol en interessant om
vergelijkingsopdrachten te geven: een negentiende-eeuws werk uit de Engelse
literatuur vergelijken met een negentiende-eeuws werk uit de Franse of Nederlandse
literatuur; het samenstellen van een top vijf van favoriete gedichten uit de
verschillende talen, met motivatie enzovoorts.
Het grootste pluspunt is natuurlijk dat de leerling slechts te maken heeft met één
dossier in plaats van met twee, drie of vier. De eisen waaraan het leesverslag moet
voldoen zijn voor elke taal dezelfde. Hij schrijft één leesautobiografie over al zijn
leeservaringen tezamen, en balansverslagen over alle leeservaringen tot dan toe. Het
schoolexamen houdt één afsluitende toets in over alle gelezen boeken. Het idee dat
leeservaring in verschillende hokjes per taal opgesloten moet worden, is te absurd
voor woorden. Voor de leerling biedt een geïntegreerd programma alleen voordelen,
voor de school en de betrokken docenten is het een kwestie van afspraken en
organisatie.

Begeleiding
De vorderingen van de leerling in het leesdossier moeten goed begeleid worden,
tenslotte is er sprake van een ontwikkeling, zowel van de smaak als de literaire
competentie. Voor de leerling is het uitermate handig als deze begeleiding in één
hand zou zijn, bijvoorbeeld van de literatuur- of leesmentor
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- analoog aan de kunstmentor. Daarnaast is een (data)bank aan verwerkingsopdrachten
aan te raden, zodat de begeleider of de leerling een keuze kan maken uit opdrachten
die voldoen aan een bepaald niveau, behoren bij een bepaald type, en die gedaan
kunnen worden in een bepaalde hoeveelheid tijd. Op deze manier is de eis van
spreiding van soorten opdrachten geen probleem. Elke vorm van integratie heeft
voor- en nadelen. Het is belangrijk om deze uitgebreid in kaart te brengen, zodat
men een gefundeerde keuze kan maken (zie bijlage 2). In het kader van dit artikel
zullen wij ons beperken tot de onderdelen die met het leesdossier te maken hebben.
We gaan er vanuit dat in elk geval het leesdossier een geïntegreerd element binnen
het literatuuronderwijs vormt.

De leerling
Voor de leerlingen zijn er alleen voordelen, zoals in tabel 3 te zien is: bij integratie
vermindert de hoeveelheid werk en neemt de overzichtelijkheid toe. Meer integratie
betekent meer overzichtelijkheid. Wanneer literatuur als apart vak op het rooster
staat, er is één gezamenlijk lesplan en het vak wordt gegeven door één
literatuurdocent, dan is er sprake van volledige integratie. Een leerling heeft alleen
maar voordeel van integratie, tenslotte is literatuur voor het examendossier een apart
vak; je kunt er dus op zakken. Als leerling moet je precies weten waar je aan toe
bent.

De docent
De voor- en nadelen voor de docent zijn samengebracht in tabel 4. Ook hier geldt
dat bij volledige integratie het nadeel van meer overleg wegvalt: als
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Tabel 3 Voor de leerlingen
Voordelen
Nadelen
Overzichtelijkheid (wat betreft eisen en De opdrachten moeten door verschillende
terminologie)
personen beoordeeld worden: bij wie
moet je waarvoor zijn? (alleen bij
gedeeltelijke integratie)
Duidelijke spreiding van soorten
verwerkingsopdrachten
1 dossier in plaats van 2, 3 of 4
1 keer leesaotobiografie en balansverslag
(per jaar) in plaats van meer keren per
taal
1 afsluiting in plaats van meer
afsluitingen
Begeleiding door 1 persoon (bij een
leesmentoraat)
docent ben je literatuurdocent van bepaalde klassen, en je geeft daar het hele vak. In
de andere klassen geef je dan slechts taalvaardigheid.
Met name als er volgens het Assense model2 gewerkt wordt, houdt de docent nog
veel mogelijkheden om de eigen (vak)expertise in te brengen.

De schoolorganisatie
Hoewel het hier misschien lijkt dat de nadelen de voordelen overtreffen, dient er wel
opgemerkt te worden dat de nadelen uitsluitend van praktische en

Tabel 4 Voor de docent
Voordelen
Nadelen
Meer intervisie tussen de verschillende Meer overleg
talensecties
Formuleren van een duidelijke visie op
literatuuronderwijs

Minder autonomie als vaksectie

Meer tijd voor het vakeigene bij goede
afspraken over gemeenschappelijk
programma (geen overlap)

Bijscholing eventueel nodig

niet van inhoudelijke aard zijn. Een schoolleiding moet natuurlijk een visie op het
onderwijs hebben/ontwikkelen en binnen dit kader keuzes maken en prioriteiten
stellen.
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Conclusie
Het literatuuronderwijs zou er immens mee gebaat zijn als een aantal zaken duidelijk
van hogerhand georganiseerd werden:
- Geïntegreerd literatuuronderwijs voorschrijven in plaats van aan de scholen zelf
overlaten.
- Het literatuurgedeelte van Duits-2 en Frans-2 definitief bij het vak literatuur
opnemen, dus ongeacht of deze vakken ook in het profiel zitten, werken (uit de
wereldliteratuur?) kunnen dan in vertaling gelezen worden.
- Het leesdossier de centrale plaats geven die het oorspronkelijk had.
- Bij de MVT en bij Nederlands ruimte overlaten om in de lessen naast de zakelijke
teksten ook met literaire teksten te werken.
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Tabel 5 Voor de schoolorganisatie
Voordelen
Nadelen
Het vak literatuur heeft een duidelijke Extra taakuren uitgeven
plaats in de school: alle geledingen weten
waar ze aan toe zijn en wie ze moeten
aanspreken
De school doet ervaring op met
vakkenintegratie

(Soms) lastiger roosterwensen (zoals
bandbreed inroosteren)

Minder versnippering in kleine
(deel)vakken

Begeleiding (coaching) van docenten die
moeite hebben met samenwerken

Met name de ‘aanpassingen’ die staatssecretaris Adelmund in de winter van 2000
aanbracht in het programma literatuur, waarbij het leesdossier niet meer dwingend
is voorgeschreven, hebben de ontwikkeling van literatuur tot een zelfstandig vak
geschaad. Als literatuur een apart vak in het examendossier is, dan is de logische
consequentie dat het vak geïntegreerd wordt gegeven. Natuurlijk zijn er problemen
bij de invoering van (verregaande) vernieuwingen, zeker als hier nauwelijks extra
faciliteiten tegenover gesteld worden. Desalniettemin is de integratie van het
literatuuronderwijs een noodzakelijk, zij het geleidelijk, proces. De leerlingen leren
de samenhang tussen de letterkunde van verschillende talen te zien, waardoor hun
inzicht en hopelijk ook hun plezier in het lezen vergroot wordt.
Dat naast integratie van het leesdossier het voor de hand ligt om ook de
programma's betreffende het aanleren van de literaire begrippen en de
literatuurgeschiedenis te integreren lijkt ons een voor de hand liggende conclusie,
maar valt buiten het bestek van dit artikel.
Niet alleen de politiek maar ook de educatieve uitgeverswereld dient zich in te
zetten voor het geïntegreerd literatuuronderwijs. Een methode voor volledig
geïntegreerd literatuuronderwijs is vooralsnog nog niet op de markt. Met methodes
als Eldorado of Literatuur Zonder Grenzen is het voorlopig nog behelpen, omdat de
uitgevers op twee paarden hebben gewed: de methode moet voor alle vormen van
literatuuronderwijs bruikbaar zijn, er is sprake van een compromis. Ook vragen wij
ons af waarom zeer bruikbare uitgaven als Diepzee en Diver van Wolters-Noordhoff
niet zijn opgevolgd door een gelijksoortige thematische uitgave met teksten uit
meerdere taalgebieden. Willen wij scholen en docenten zover krijgen dat zij
daadwerkelijk extra tijd willen inzetten voor het goede doel, dan dient aan dit soort
randvoorwaarden toch eigenlijk voldaan te zijn.

Bijlagen
Bijlage 1 Exameneisen letterkunde
Examenstof Nederlands
Literaire ontwikkeling
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1 Leerervaringen opdoen door het lezen van een gevarieerd aanbod aan teksten,
zodat men in aansluiting op de persoonlijke voorkeuren zijn leessmaak kan
ontwikkelen.
2 Aan de hand van literaire teksten een aantal leerervaringen opdoen ten aanzien
van de maatschappij, op grond waarvan men zijn visie op de werkelijkheid en
zijn plaats daarin kan ontwikkelen.
3 Op grond van deze leerervaringen beargumenteerd verslag uitbrengen van de
persoonlijke leeservaring aan de hand van een persoonlijke selectie van havo 8
en vwo 12 werken waarvan (vwo) ten minste 3 werken van vóór 1880.
4 Adequate tekstbenaderingswijzen hanteren, waarmee minder direct toegankelijke
teksten of genres gelezen kunnen worden.
5 Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren, en daarbij gebruik
maken van schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen, mede met behulp
van ICT.
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6 De persoonlijke leeservaring beschrijven, verdiepen en evalueren.

Literaire begrippen
7 Literaire tekstsoorten onderscheiden een aangeven waarin deze zich qua leesdoel
en leeswijze onderscheiden van niet-literaire en nonfictionele tekstsoorten.
8 Het gangbare begrippenapparaat toepassen.
9 Met behulp van zijn kennis van deze literaire begrippen (fragmenten uit) literaire
teksten analyseren, interpreteren en waarderen.

Literatuurgeschiedenis (vwo)
10 Een overzicht geven van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de literatuur,
waaronder de eigentijdse literatuur.
11 Op grond van zijn kennis van verhalend proza, drama en poëzie betreffende het
genoemde overzicht de gelezen werken plaatsen in cultuurhistorisch perspectief.

Examenstof Frans, Duits en Engels
Literaire ontwikkeling
1 Leerervaringen opdoen door het lezen van een gevarieerd aanbod aan teksten,
zodat men in aansluiting op de persoonlijke voorkeuren zijn leessmaak kan
ontwikkelen.
2 Aan de hand van literaire teksten leerervaringen opdoen ten aanzien van een
aantal aspecten van de maatschappij, op grond waarvan men zijn visie op de
werkelijkheid en zijn plaats daarin kan ontwikkelen.
3 Op grond van deze leerervaringen beargumenteerd verslag uitbrengen van de
persoonlijke leeservaring aan de hand van een persoonlijke selectie van drie
werken uit de werken die men in het betrokken taalgebied gelezen heeft.
4 Naar aanleiding van een aantal (fragmenten uit) literaire werken de persoonlijke
leeservaring beschrijven, verdiepen en evalueren.

Literaire begrippen (vwo)
5 Literaire tekstsoorten onderscheiden een aangeven waarin deze zich qua leesdoel
en leeswijze onderscheiden van niet-literaire en non-fictionele tekstsoorten.
6 Gebruikmaken van het begrippenapparaat dat in het eindexamenprogramma
Nederlandse taal- en letterkunde genoemd wordt.
7 Met behulp van zijn kennis van deze literaire begrippen (fragmenten uit) literaire
teksten analyseren, interpreteren en waarderen.

Literatuurgeschiedenis (vwo)
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8 Naast kennis van de eigentijdse (proza)literatuur enige kennis hebben van
verhalend proza, drama en poëzie uit een relatief lange aaneengesloten
literair-historische periode.
9 Op grond van zijn kennis van verhalend proza, drama en poëzie betreffende de
genoemde periode, in literaire teksten uit die periode kenmerken van stromingen,
schrijvers en (sub)genres kunnen herkennen en benoemen.

Bijlage 2 Integratiemodellen
Overzicht integratiemodellen
Mogelijkheid 1: volledige integratie Literatuur staat als apart vak bandbreed op het
rooster. De docent is docent literatuur en geeft niet noodzakelijk ook taalvaardigheid
in een klas. Er is een sectie literatuur. De docent geeft niet alleen les in de literatuur
van het vak waarvoor hij een onderwijsbevoegdheid heeft.
Voordelen:
1
Het rooster biedt de mogelijkheid voor hoorcolleges aan een hele jaargroep.
Interessant voor bijvoorbeeld literatuurgeschiedenis (vwo), instructie leesdossier,
boekpromotie.
2
Functiedifferentiatie: de docent kan zich specialiseren in een deel van het
vak waar hij affiniteit mee heeft.
3
Het vak literatuur is duidelijk gemarkeerd voor alle betrokkenen: leerlingen,
docenten, schoolleiding.
Nadelen:
1
Rooster stelt hoge eisen aan de organisatie.
2
De docent moet zich eventueel bijscholen, moet bereid zijn te investeren.
3
Studielast Fa2 en Du2: ingewikkeld gereken.
4
Veel collegiaal overleg noodzakelijk.

Mogelijkheid 2: gedeeltelijke integratie De basis wordt gevormd door afspraken
tussen de betrokken secties. In het PTA staan de eisen voor het examen literatuur.
In de studiewijzer van elke sectie staat het programma. Elke sectie reserveert volgens
afspraak tijd voor literatuur. Er zijn gemeenschappelijke proefwerken. De docent
taalvaardigheid is ook de docent literatuur in een klas. Het basisprogramma geven
de docenten Ne en En, Fa2 en Du2 haken daarbij aan.
Voordelen:
1
Flexibiliteit: er kan eventueel geschoven worden met de tijd voor
taalvaardigheid en literatuur.
2
De docent kan zijn hele vak blijven geven. Hij hoeft geen vreemden op zijn
terrein te dulden.
3
De verandering gaat geleidelijk.
Nadelen:
1
Docenten doen soms moeilijk afstand van hun vertrouwde opvattingen over
literatuur. Er blijft discussie.
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Afstemming moet voortdurend verfijnd: is het programma ook uitgevoerd
zoals afgesproken?
3
Veel collegiaal overleg nodig.

Eindnoten:
1 Zie ook Coenen, Hoebers en Witte Geïntegreerd Literatuuronderwijs in het studiehuis, Levende
talen 534/535, p. 424 e.v.
2 Zie bijvoorbeeld Bulkboeks Handboek Literatuur Onderwijs 2001 - 2002, Amsterdam, 2001,
p. 74-78 en de diverse PMVO-publicaties van het GLO-netwerk, zoals bijvoorbeeld Handleiding
Geïntegreerd Literatuuronderwijs.
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Het beoordelen van literaire vaardigheden
‘Hoeveel briefjes hingen er op Japi's kamer?’ En: ‘Wat stond erop?’ De
collega die deze vragen op een examenkandidaat afvuurde - het is alweer
bijna twintig jaar gelden - had een flinke multomap aangelegd met per
boek een nauwkeurig afgepast aantal korte-antwoordvragen van het
zuiverste reproductieve soort. Ik moest als beginnend docent bij zijn
mondeling assisteren en het verplichte schriftelijk protocol bijhouden. Na
afloop van elke overhoorbeurt werd ten behoeve van een waterdichte
administratie gevraagd hoeveel plusjes ik had gezet. Toen de collega met
zijn multomap volkomen routinematig vroeg van welke brug Japi sprong
om een einde aan zijn leven te maken, wist ik dat er nooit sprake zou zijn
van enige literaire innigheid tussen hem en mij. Japi en springen? Japi
stapte van de brug! De hele crux was deze collega ontgaan. Het verbaasde
me niet hem later te horen pochen dat hijzelf, ook tijdens zijn studie niet,
ooit een literair boek had uitgelezen.
Alex van de Kerkhof
De Uitvreter van Nescio was en is nog steeds een van mijn lievelingsnovellen - vooral
dat ‘hij had zich te sappel gemaakt’ mag ik nog graag met enige regelmaat
overdenken. Ik vond de vragen die bovenbedoelde docent erover stelde vanuit mijn
liefde voor Japi ontluisterend, zielloos, sterker: ontheiligend. Hij vroeg niet naar
welke betekenis de antiburgerlijke parasiet Japi op deze lezer had gehad noch wat
zijn sombere wereldbeeld uit de jaren twintig mocht betekenen voor het hedendaagse
leven; vragen die aan mij als langharige, middelbare scholier in de jaren zeventig
gelukkig wel waren gesteld door de vooruitstrevende meneer Dankers op het Peelland
College. Toen ik een jaartje of wat later zelf mocht examineren - gelukkig werd het
bijzitten toen op de Nijmeegse school waar ik werkte afgeschaft om minder lessen
te laten uitvallen - met als grote voordeel dat ik met niemand mijn onzekerheden
hoefde te delen - ging het direct anders. Ik was werkelijk niet geïnteresseerd in het
slaapverwekkende navertellen van de handeling, hooguit vroeg ik naar thema en
motieven. Maar vooral, werkelijk waar, vooral naar wat mooi of lelijk werd gevonden
en vooral naar datgene wat beroering had veroorzaakt. Moeiteloos - ik genoot er in
alle pedanterie zelf van - switchte ik van boek naar boek en vroeg naar vergelijkingen
die niet ingestudeerd konden zijn met behulp van uittrekselboeken en samenvattingen
van een inmiddels geslaagde broer of zus. Welke auteur geeft volgens jou het meest
beklemmende beeld van de oorlog? Welke verhaalfiguur vind je het meest tragisch,
het meest verstandig? Met welke voel je je het meeste verbonden? Staat er iets op je
lijst wat je nou werkelijk van je stuk heeft gebracht? Kortom: ik deed een serieuze
poging de leerling uit zijn of haar tent te lokken en de bijbehorende gevoelens te
laten beargumenteren, soms door dwars tegen een opvatting in te gaan door
bijvoorbeeld een andersdenkende recensent aan te halen, en heus met de kandidaat
in discussie te gaan. Ik wilde een gesprek op niveau, op een niveau van waarachtige
beleving, en wie daar redelijk in slaagde kreeg een voldoende, wie enige diepgang
bereikte soms een acht. Wie bleef steken in onpersoonlijk geneuzel kwam niet verder
dan een zes, soms lager als bleek dat er tussen lijst iets zat wat nog niet gelezen was
omdat het boek al weken bleek uitgeleend. Er was, in mijn geval, sprake van intuïtieve,
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zullen we dat noemen: ontlui-
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kende volwassenheid van de kandidaat, literaire rijpheid? Het enige door mij
gehanteerde beoordelingscriterium dat vermoedelijk hout sneed was het criterium
van de innerlijke consistentie bij de argumentatieve toelichting op het persoonlijke
oordeel. Inmiddels heb ik bijgeleerd: ik weet nu dat het bij een goede toets en de
beoordeling gaat om begrippen als ‘validiteit’, ‘betrouwbaarheid’, ‘transparantie’,
‘aanvaardbaarheid’ en ‘praktische hanteerbaarheid’. Ik kom daar later op terug.

Eindtermen
Ik persoonlijk, u zult dat wel geloven, ben erg blij met de nieuwe eindtermen voor
literatuur. Het zijn no-nonsense-eindtermen, ze hebben betrekking op wat er toe doet
bij literatuur. Ze zijn wel buitengewoon globalistisch geformuleerd (beter te veel dan
te weinig, lijken de opstellers gedacht te hebben, beter te breed dan te smal), maar
ze struikelen over elkaar heen - die eindtermen bedoel ik - en laten alle denkbare
interpretaties toe. Wie bijvoorbeeld leest dat de kandidaat ‘in staat moet zijn
leerervaringen op te doen door het lezen’, zou wel eens kunnen denken dat het
voldoende is als de docent erop toeziet dat de kandidaat 's morgens met fris gewassen
oren op tijd in het klaslokaal zit. Nee, vlot leesbaar zijn die eindtermen niet. Ik ben
zo brutaal geweest een poging te doen ze te vereenvoudigen en ze zien er nu als volgt
uit:
Literaire vaardigheden
De kandidaat
- moet een persoonlijke leeslijst samenstellen en beargumenteerd verslag uit
kunnen brengen van zijn ervaringen met het lezen van literaire werken;
- moet verschillende literaire tekstbenaderingen kunnen hanteren;
- moet literaire teksten kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen;
- moet zijn persoonlijke leeservaring kunnen beschrijven, verdiepen en evalueren.

En voor de vwo-kandidaat komt daarbij:
- moet een overzicht kunnen geven van de hoofdlijnen van de literaire
geschiedenis;
- moet gelezen werken in een cultuurhistorische context kunnen plaatsen.

Nog steeds is de overlap tussen de eindtermen er niet helemaal uit. De formulering
moet nog soberder kunnen, maar ik wil niet te veel doorslaan naar versimpeling. Wie
te veel versimpelt, nodigt weer uit tot vervlakking
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en oppervlakkigheid, zo zullen de opstellers van de eindtermen gedacht hebben.

Beoordeling
Dan nu de beoordeling bij de toetsing van deze opnieuw geformuleerde eindtermen.
De beoordelingscriteria zien er, schrik niet, wat mij betreft, in al in hun eenvoud als
volgt uit:
Beoordelingscriteria literaire vaardigheden
De kandidaat
- heeft het gekozen werk / de gekozen werken adequaat beschreven (gegeven een
bepaalde opdracht); voor de vwo-kandidaten: de kandidaat heeft het literaire
werk literairhistorisch adequaat geplaatst;
- heeft de gekozen werken op adequate wijze geduid (ook tegen de achtergrond
van secundaire bronnen); daarbij kan o.a. gelet worden op de mate van
adequaatheid van de tekstbenadering en literaire analyse, maar ook op het
resultaat van de verwerkingsopdracht;
- heeft het werk adequaat beoordeeld; daarbij kan onder andere gelet worden op
de onderbouwing, de aanvaardbaarheid en de consistentie van het oordeel;
- heeft adequaat van zijn leeservaringen verslag gedaan en deze geëvalueerd.

Ik geloof niet dat het verplicht is, maar er zijn onderwijskundigen die aanbevelen de
beoordelingscriteria toetsen in de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's)
voor het vak op te nemen. Zou u dat durven?
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Zou André van Dijk ermee uit de voeten kunnen?
Laten we deze beoordelingscriteria eens even vluchtig bekijken met behulp van
de eerder genoemde criteria voor een goede toets. Criteria voor een goede toets zijn
onder andere de volgende:
- De toets moet betrouwbaar zijn. Bij herhaalde afname, of beoordeling door
een andere deskundige mag er niet te veel afwijking zijn.
-

De toets moet valide zijn.
De docent moet besef hebben van wat hij wil meten. Wat gemeten
wordt, moet benoemd kunnen worden.
Het getoetste moet aansluiting bij de behandelde stof, de gegeven
opdracht(en) en de begeleiding.
De toets moet de ontwikkeling van relevante kennis en
vaardigheden zichtbaar maken.
De toets moet onderscheid maken tussen meer en minder
bekwame leerlingen.
De toets moet duidelijk maken waartoe de leerlingen in staat zijn.

-

De toets moet praktisch zijn.
De docent moet bekwaam zijn de beoordeling uit te voeren; voor
toetsafname en correctie moet er voldoende tijd zijn; deze moeten
in redelijke verhouding staan tot het belang van de toets.
De beoordelingen moeten ten dienste staan van gewenste
toetsfuncties, zoals bijvoorbeeld zichtbaar maken hoever de
leerlingen zijn en laten zien wat er eventueel nog aan schort, het
nemen van zak- slaagbeslissingen en het vaststellen van
(voortgangs)rapportage.

-

De toets en de criteria moeten transparant zijn.
De wijze van toetsen en de beoordelingscritera moet begrijpelijk,
duidelijk en inzichtelijk zijn voor docenten, collega's, leerlingen en
hun ouders.

-

De toets moet aanvaardbaar zijn.
De gehanteerde criteria moeten objectief zijn (te verdedigen
tegenover anderen).
De toets moet gelijkwaardig zijn voor alle leerlingen en hun
gelijke kansen bieden.

Toets de toets
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Terug naar de eerder geformuleerde beoordelingscriteria van literaire vaardigheden.
Zijn ze valide? Ik dacht van wel. De criteria zijn rechtstreeks afgeleid van de
eindtermen, ze zijn er min of meer een parafrase van. De handelingswerkwoorden
zijn duidelijk herkenbaar (beschrijven, duiden, beoordelen et cetera). Maar de term
adequaat geeft te denken. Dat is een relatief, ogenschijnlijk zeer subjectief begrip.
Toch zijn er wel een aantal objectiveerbare aandachtpunten bij een dergelijk begrip.
Te denken valt bijvoorbeeld aan volledigheid, juistheid, consistentie en dergelijke.
Zijn ze betrouwbaar? Ik vrees dat de betrouwbaarheid aanzienlijk minder is dan
bij een toets die door middel van meerkeuzevragen een homogene vaardigheid toetst.
Toch kan men best een betrouwbare (deel)toets maken die betrekking heeft op pure
reproductie van literaire kennis of toepassing van het literaire begrippenapparaat of
literaire analyse (voor zover die niet betrekking heeft op smaak en oordeel). Het is
zelfs denkbaar een landelijke centrale toets te ontwikkelen. Maar zodra smaak en
oordeel in het geding zijn wordt de meting onbetrouwbaar. Men moet die dan ook
niet willen meten, ook al staan ze centraal in de literaire opvoeding. Wat men wel
moet meten en moet willen meten is de onderbouwing van het oordeel: de liefst
gelede argumentatie/de verantwoording, de samenhang van de argumenten.
Zijn ze praktisch? Het zijn overkoepelende criteria: een paraplu. En, heel belangrijk,
het zijn er niet te veel. Maar ze vragen wel om een vertaling, een koppeling aan de
verwerkingsopdracht. De wijze van beschrijven en verdiepen is immers sterk
afhankelijk van de geformuleerde opdrachten aan leerlingen.
Zijn ze transparant? Ik meen dat de criteria redelijk helder zijn. Je kunt er aan
anderen wel mee duidelijk maken waar de accenten liggen in je onderwijs. Duidelijk
zal voor iedereen zijn dat het gedaan is met het pure reproduceren van literaire feiten.
Ook hier geldt weer dat per opdracht of toets de nader criteria gespecificeerd zouden
moeten worden.

Handelingsdeel
Ik heb het nu verder maar niet meer over de beoordeling van het totale handelingsdeel.
Wat mij betreft volstaat het af te vinken, dat wil zeggen vast te stellen of er redelijke
inspanning is geleverd om de verdiepingsdan wel verwerkingsopdrachten naar behoren
uit te werken. Ook kan ik niet veel meer zeggen over het examen Literatuur. Daar
zijn heel veel varianten bij denkbaar: schriftelijke of mondelinge toetsing, of misschien
beter nog: een combinatie; enkele of herhaalde meting, het is niet helemaal scherp
in de wet welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. Het mondeling blijft mijns
inziens een adequate vorm voor nabespreking; zelf zou ik op een mondeling examen
het accent leggen op de criteria 2 en 3, duiding en beoordeling. Dat komt het meest
in de buurt van niet-schools en volwassen gedrag.
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Het schoolexamen literatuur
De Handleiding geïntegreerd literatuur onderwijs1 heeft een helder
hoofdstuk ‘Beoordeling en Toetsing van Geïntegreerd
LiteratuurOnderwijs’. Hoofdstuk 5, het examenhoofdstuk, bevat
beoordelingsmodellen en beoordelingscriteria die afgezet kunnen worden
op een vijfpuntsschaal. Het onderwijsveld zal - zo valt te verwachten - de
komende jaren deze functionele kennis aanwenden, en de operationele
kennis die daaruit voortkomt, zal ons bijsturen en leren op welke wijze de
modellen aanpassing behoeven. Het uur der waarheid nadert nu heel het
voortgezet onderwijs op literatuurexamens afstevent: jaarlijks 170.000
leerlingen in het voortgezet onderwijs om examen te doen, onder wie
17.000 zeer begaafde 6-vwo'ers die de culturele elite van 2030 zullen
vormen. Deze enorme beweging zal na enige jaren een enorme feed back
opleveren.
André van Dijk
Toetsing is altijd al een bottleneck geweest en vanuit functioneel standpunt bekeken
wijst de Handleiding een weg aan om hier doorheen te gaan. Het operationele
kennisbestand zal ons de komende jaren bezighouden. In dit essay ga ik in op twee
andere factoren die aan een nieuwe editie van hoofdstuk 5 van de Handleiding een
nieuwe dimensie kunnen geven, zaken die in de huidige editie dus nog buiten
beschouwing zijn gelaten. Twee factoren die ik hier voor het gemak verbind met de
namen van Cor Geljon en Joop Dirksen.

De eerste factor
De Handleiding geeft enerzijds duidelijkheid over het examen door de
beoordelingsmodellen, anderzijds zweeft er nog steeds een effectieve
examenaanwijzing van Cor Geljon in de lucht. Een aanwijzing die wil landen. Geljon
merkt op dat ‘de weg echter vrij blijft voor een vrijwillige aansluiting bij een centraal
vervaardigd toetsproject’.2 Deze aanwijzing, dat begrijpt iedereen, is ingegeven door
zorg om de validiteit en de transparantie, en ook door de wens om scholen voor
voortgezet onderwijs niet te zeer te laten verschillen. Collegiale ondersteuning en
zorg voor kwaliteit, dat zijn de drijfveren om als secties in netwerken elkaar te blijven
informeren. Dit is Geljons geldigheid: sluit om een transparant examen literatuur
aan bij een of ander centraal toetsproject. Deze examenaanwijzing is zeer versterkt
door het hedendaagse onderwijsbeleid. Hieronder geef ik enkele verwijzingen naar
actuele documenten om dat aan te tonen:
1 De bewindslieden van het Ministerie van OCenW hebben op 7 november 2000
een beleidsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over schoolkwaliteit. De titel
van de brief luidt ‘Onderwijs in stelling: kracht en creativiteit in een
kennissamenleving’. De teneur van het beleidsvoorstel is om aan het onderwijs
meer zelfstandigheid te geven. Meer autonomie, met als voorwaarde dat scholen
dan ook meer verantwoording afleggen en valide examens laten zien.
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2 De inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie wijst eenzelfde gedragsrichting
aan. Dr. F.J.H. Mertens spreekt in zijn speech ‘Heeft examinsering toekomst?’3
over de condities waaraan de schoolexamens moeten voldoen: transparante
examens voor de inspectie.
3 De kwaliteitsinspanningen kennen vanzelfsprekend ook een Europese kant.
Men leze het EU-document 500PCO523 over de ‘Bewertung der Qualitaet der
schulischen Ausbildung’. Het Europees parlement heeft dit document verrijkt
met talloze amendementen om de EU-landen te
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bewegen effectieve onderwijsinnovaties door te voeren. ‘Bewertung der Qualitaet
der schulischen Ausbildung’ spreekt zich daarmee ook uit over de
examenkwaliteit.
Ook onderwijskundige wetenschappen spannen zich in om de onderzoeksvelden
van onderwijskundige kwaliteit en examens te bewerken. Er is - de zoekmachines
op internet getuigen daar overvloedig van - een verhevigde inspanning om nieuwe
evaluatievormen in beeld te krijgen. Enkele referenties:
- Het CPS levert een basis met Leren met portfolio's.
- Uitgeverij Hachette Education biedt de praktische studie Evaluer: Pourquoi?
Comment? aan.
- Uitgeverij De Boeck is vertegenwoordigd met exploratieve studies als
L'Evaluation des competences en L'enseignement et l'evaluation.
- Een bijzonder inspanning levert de werkgroep van José-Luis Wolfs uit Brussel
met prachtige essays als A ceux qui s'interrogent sur les compétences et leur
évaluation, een van de vele internetdocumenten die ons in deze tijd van Nieuwe
Didactiek inspireren. Wie in het onderwijsveld nadenkt over examens, staat
waarlijk niet alleen.
- In deze reeks van beleidsmatige en wetenschappelijke documenten misstaan
de inspanningen van de Stichting Promotie Literaire Vorming in het geheel niet.
Het is zeer passend om deze tiende november in deze literaire salon na te denken
en te discussiëren over het schoolexamen literatuur in de vernieuwingsbeweging
van de Tweede Fase. We leveren - dat is de verwachting - met onze concepten
een bijdrage aan de transparantie die de samenleving van ons verwacht. Deze
salon is er een in een reeks. Theo Hoebers en Theo Witte hebben met hun
begeleiding van het pmvo-netwerk Geïntegreerd LiteratuurOnderwijs al veel
zinnig voorwerk verricht - de nominatie in 1999 voor de Wijnand Wijnen Prijs
als bekroning was volkomen terecht - en ook de talloze optredens en artikelen
van vele aanwezigen hier - good practices - hebben aan het conceptualiseren
bijgedragen.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn opgenomen in een beleidsbeweging naar
meer autonomie, waarbij de weg vrij blijft voor een vrijwillige aansluiting bij centrale
toetsprojecten. In de regio Veenendaal kennen wij drie goede scholen voor voortgezet
onderwijs, waarom zouden we niet samenwerken en zo onze transparantie
optimaliseren?
De tweede factor. Naast de zwevende aanwijzing van Geljon - die bijvoorbeeld
tegen Veenendaal zegt: laat toch die drie scholen samenwerken, ook al lopen de
mission statements en de visies op onderwijs uiteen - is er een andere factor die ik
hier niet onvermeld mag laten. Een nieuwe factor, maar een factor die bijvoorbeeld
naar aanleiding van Dirksens artikelen in Tsjip/Letteren in beeld is gekomen, namelijk
dimensies van het literatuuronderwijs die ruimere oriëntatiegebieden aanwijzen dan
de subdomeinen ‘literaire ontwikkeling’, ‘literatuurgeschiedenis’ en ‘literaire
begrippen’ in de huidige verwoording strictu sensu doen.
Ik doel dan met name op het terrein van de waardenoriëntatie - een terrein waar
zowel bijvoorbeeld het humanistisch georiënteerde onderwijs als het islamitische
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onderwijs als alle andere levensoriëntaties, zoals die van het openbare onderwijs en
het katholieke onderwijs, mee van doen hebben. De openbare basisschool heeft als
leuze: ‘niet apart maar samen’. De factor van waardenoriëntatie ondertussen raakt
op contextuele kennis.
Een nieuwe editie van de Handleiding zou - naast verrijking door operationele
kennis - ook door contextuele kennis aan bruikbaarheid winnen en wel in de vorm
van een examenoptie die aan een waardenoriëntatie recht doen. Een optie dus naast
die van de Handleiding. Het zijn deze alternatieven die ik hier alvast in de discussie
wil brengen en wel omdat vorming tot (minstens) actief burgerschap - burgerschap
waar normen en waarden een aspect van vormen - een zaak is waar we allen mee te
maken hebben. Actiever gezegd: een zaak waar we in het onderwijs voor staan, of
we nu een joodse school zijn of een islamitische, een socialistisch georiënteerde
school (met als ideaal de traditionele volksverheffing) of een humanistische instelling.
De aansporing voor Veenendaal: laat toch die drie scholen samenwerken, juist omdat
hun visies uiteenlopen.
Deze twee factoren, om zo te zeggen van Geljon en Dirksen, vragen uiteraard wel
om verheldering van de corporate identity. Wie wil samenwerken met andere scholen
op het punt van schoolexamens literatuur, moet aan communicatieve opheldering
doen en zich bekend maken. Het vak Geïntegreerd Literatuuronderwijs, de
geintegreerde literaire ontwikkeling of vorming met als doel literaire competentie,
heeft onder veel meer een aspect dat we levensbeschouwelijke vorming noemen.
Zowel het curriculum als het examen vraagt om een visie op vorming en/of
visieverheldering op vorming. Impliciete kennis - we hebben in het literatuuronderwijs
jaren vanuit impliciete kennis gewerkt - moet nu geëxpliciteerd worden. Ons wordt
gevraagd om een philosophy of education.
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Philosophy of education
Op dit punt van mijn beschouwing wil ik - vanuit wetenschappelijk perspectief binnen het kader van de ontwikkeling van een philosophy of education opnieuw een
aantal zaken op een rij zetten met betrekking tot het vernieuwde literatuuronderwijs
en in het bijzonder het literatuurexamen. De twee hierboven besproken factoren samenwerkingsmogelijkheden verkennen door zich op het punt van waardenoriëntatie
bekend te maken - bieden zowel de operationele als contextuele kaders. Wat ik aan
de orde wil stellen, is de samenhang tussen contextuele kennis en de voorwaarden
om deel te nemen aan een centraal vervaardigde toets, een centraal vervaardigd
schoolexamen literatuur. Opnieuw een aantal - bekende - zaken op een rij. Waartoe
persoonlijke ontwikkeling? Leessmaakontwikkeling, ontwikkeling van een visie op
de werkelijkheid en jouw plaats daarin. Met welk doel? De nadruk - dit is de grote
verandering in het literatuuronderwijs - is komen te liggen op de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling. ‘Aldus fungeert literatuur als de bron vanwaaruit allerlei
“levensvragen” op sociaal, emotioneel, psychologisch, religieus en cultureel gebied
kunnen worden besproken en overdacht’4
Wat is het doel van deze persoonlijke ontwikkeling? Is thematisch onderwijs de
meest geschikte manier om dat doel te bereiken? Wat is de rol van het culturele
repertoire ten opzichte van de persoonlijke ontwikkeling en het thematische onderwijs?
En dan de vraag: hoe examineert men persoonlijke ontwikkeling?
De Handleiding hervat wat het afgelopen decennium gemeengoed is geworden:
het doel van de literaire ontwikkeling is literaire competentie. Literaire competentie
is het kunnen omgaan met literatuur.
Er is kritiek geweest en die kritiek heeft een antwoord gekregen. De kritiek luidt:
het concept ‘literaire competentie’ is vaag. De redactie van NRC/Handelsblad velde
ten aanzien van deze vernieuwingen een oordeel van twee woorden: ‘vaagheid troef’.
Het antwoord op deze kritiek is ontwikkeld in Brussel. José-Luis Wolfs heeft
beargumenteerd gepleit voor een socle de compétence. We moeten niveaus van
competentie aanwijzen en wel op zijn minst - in navolging van Henk Hofland ‘niveau 1 van geletterdheid’. Sarah Blom stelt zelfs: ‘Het centraal stellen van
vaardigheden is desastreus voor het niveau van het onderwijs.’5 En valt zo Wolfs bij.
Zonder een niveaubepaling - een socle de compétence - is het niet doenlijk om te
toetsen om te zien of en in welke mate een leerling literaire competentie verworven
heeft. Het vraagstuk van de verhouding tussen persoonlijk literaire ontwikkeling (die
geslaagd kan genoemd worden bij het behalen van een zekere literaire competentie)
en de algemene (geïntegreerde) vorming is daarmee echter nog niet voldoende
beantwoord. Wat is het doel van algemene vorming? De Amsterdamse
onderwijsfilosoof dr. W. Wardekker - die de studie van Vigotsky op radicale wijze
uitwerkt - heeft in een eminent internetessay, Identity, Plurality and Education, de
dominante opvatting verwoordt aangaande het doel van het onderwijs. Zijn
declaratieve antwoord luidt: ‘Creative participation in culture, that is, cultural
co-authorship, characterizes the truly autonomous person.’6
Literaire competentie is een component van autonomie waarvan de operationele
uitingsvorm cultureel coauteurschap is. Een autonome burger zal bijdragen aan
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opbouw van de samenleving. Men ontwikkelt zich persoonlijk tot constructieve
autonomie.
De visie van Wardekker - die briljant betoogt wat velen denken - heeft de filosoof
prof. dr. H. Blumenberg in een dualistische constructie ondergebracht. De Duitse
denker Hans Blumenberg stelt tegenover elkaar de concepten autonomie en theonomie.
Theonomie ziet op een heteronoom mensbeeld. Deze duale constructie wordt door
veel denkers uit uiteenlopende denominaties ondersteund:
- De Franse denker Levinas noemt dit mensbeeld l'homme-livre. Een fraaie
echo daarvan vindt men bij de American Association of Librarians Born to
Read.
- De ethicus prof. dr. Gerrit Manenschijn licht het concept autonomie zeer
polemisch door in zijn studie De mythe van de autonomie.7
- De moslimwereld - met een cultuur waarin koranonderricht, onderwijs in
Arabische taal en cultuur, en Geïntegreerd LiteratuurOnderwijs in onderlinge
samenhang beleefd worden - is gebaseerd op de tweedeling cultuur-openbaring.
- De cultuurhistoricus dr. T.M. Hofman werkt met archetypische figuren om
de tweedeling aan te geven: ‘Onder de dunne laag van de cultuur liggen dood
en geweld gereed om erdoorheen te breken. De lijn van Seth zoekt God en weet
zich van Hem afhankelijk. De lijn van Kaïn is die van de autonome mens.’8
- Dr. ir. D. van de Lagemaat wijst in zijn onderwijskundige dissertatie
Onderwijzen in ondernemen - een CPS-studie uit de late jaren tachtig - niet
alleen de duale constructie aan, maar beredeneert bovendien dat bij het
heteronome mensbeeld de traditie van het exemplarisch onderwijs met zijn
morele connotatie zeer wel past.
- Het Shalom Hartman Institute - vanuit de creatieve rabbijnse traditie van
midrash-uitleg - stelt in
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een helder betoog dat het passend is vanuit de Tenach om tegenover het doel
van autonomie het doel te plaatsen van (of het streven naar) human adequacy.
Human adequacy als gaaf mens-zijn en uiteindelijk als co-auteurschap in
samenspraak (niet met de cultuur maar) met De Naam.

De Handleiding biedt functionele kennis. De examenpraktijk van honderden scholen
voor voortgezet onderwijs in de komende jaren zal ons operationele kennis opleveren.
De verschillen in de waardengeoriënteerde opvattingen over doel en methode van
het literatuuronderwijs bieden ons contextuele kennis die nieuwe inspiratie kan geven
aan het literatuuronderwijs en nieuwe mogelijkheden voor scholen om zich aan elkaar
bekend te maken en ‘de weg vrij te houden voor een vrijwillige aansluiting bij centraal
vervaardigde toetsprojecten’. In schema bij wijze van samenvatting.
Wardekker (VU)

Levinas (Paris)

Doel

Literaire competentie als
facet van de autonome
persoonlijkheid

Intellectuele adequaatheid
als facet van human
adequacy

Methode

Thematisch onderwijs

Exemplarisch onderwijs

Benadering literair werk

Een model met normen en
waarden als onderdeel van
de oordeelsvorming

Cultureel repertoire

‘Een persoonlijke selectie’ Traditionele canon

Examen

Beoordeling literaire
competentie ‘savoir faire,
savoir être, savoir devenir’
(Wolfs)

Beoordeling zelfstandige
houding tegenover traditie
enzovoorts, ‘becoming a
Mensch’

Eindnoten:
1 D. Prak, J. Dirksen, M. de Graaff e.a., Handleiding geïntegreerd literatuur onderwijs.
Amsterdam: Bulkboek, 1999.
2 G. Geljon, Literatuur en leerling: een praktische didactiek voor het literatuuronderwijs. Bussum:
Coutinho, 1994, p. 110.
3 Zie www.owinsp.nl.
4 Annette van Dijk en Gert van Doorn, Literatuur en identiteit in het katholiek voortgezet
onderwijs: lesideeën voor het literatuuronderwijs Nederlands in de tweede fase van het voortgezet
onderwijs. Enschede: SLO, 1999, p. 5.
5 NRC Handelsblad, 29 januari 2000.
6 Zie www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/95_docs/wardekker.html.
7 G. Manenschijn, De mythe van de autonomie. Kampen: Kok, 1999.
8 Reformatorisch Dagblad, 22 mei 2000 (supplement over culturele vorming).
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column
De ideale leerling
Frank Tarenskeen
Enige tijd geleden kreeg ik van de directie van de school waar ik werk het verzoek
ter gelegenheid van de officiële opening van het pas gebouwde Studiehuis een
schilderij te maken, dat dan onthuld zou gaan worden door de directrice, mevrouw
Bots. Als onderwerp dachten de opdrachtgevers aan een studerende leerling.
Het is voor een kunstenaar altijd een hachelijke zaak iets over zijn eigen werk te
zeggen. Veel meer dan wat pretentieus gezwatel of een reeks mystificerende
vaagheden levert het meestal niet op. Wat op zich niet eens zo erg is. Het werk moet
uiteindelijk voor zich spreken.
Maar behalve schilder ben ik ook leraar, en wel hier op school. Van mijn
eindexamenleerlingen verwacht ik behalve behoorlijk tekenwerk ook geschreven
verslagen, een reflectie op hun eigen werk. En wat je van je leerlingen verwacht moet
je ook zelf kunnen. Bij deze dus.
Voor alles streef ik naar het maken van goede schilderijen, het liefst alle
meesterwerken. Wat dat ook in moge houden.
Eenheid van vorm en inhoud. Volmaakte harmonie. Ultieme expressie. Absolute,
eeuwige schoonheid. Universele waarheid. Iedere kleur, iedere vlek, iedere
penseelstreek raak en op de enige juiste plek. En al dat soort geklets.
Voor deze opdracht was het eerste doel dat ik mij stelde dat het een licht, decoratief,
toegankelijk doek zou moeten zijn. De leerlingen krijgen het in dat Studiehuis al
zwaar genoeg. Het tweede doel was dat het schilderij zou uitnodigen, uitdagen tot
kijken, nadenken en zelfs dromen. Er zou meer in zitten dan men zo op het eerste
gezicht denken zou. Het zou mooi zijn als leerlingen zich tijdens het blokken voor
een of ander examen lieten afleiden, verleiden tot wat gedagdroom door dat schilderij.
Een beetje kunst is ten slotte altijd een beetje subversief. Voorts moest het werk meer
worden dan een snel gedateerd gelegenheidsdoek. Niet alleen voor de mensen die
nu leven, maar ook voor vele generaties na ons. Voor de eeuwigheid, zal ik maar
zeggen.
Ik had maar een paar weken de tijd, dus toog ik snel aan het werk. Ik vroeg een
leerling om voor me te poseren, en tijdens een tussenuur maakte ik de eerste
tekeningen, op zoek naar de beste pose. Leerling met de neus in de boeken,
geconcentreerd aan het werk? Toch wat te veel ‘het goede voorbeeld’. Stel je voor
dat surveillanten zouden zeggen: ‘Neem een voorbeeld aan dat meisje op dat
schilderij.’ Moeten we toch niet aan denken. Achter een tafel, net even opkijkend
van haar werk? Beter. Maar moeilijk om qua compositie iets van te maken gezien
het formaat van het doek. Uiteindelijk gekozen voor de pose zoals die nu op het doek
staat. Het meisje op het schilderij kijkt om. Voelde ze dat we naar haar keken? Ze
was wel hard aan het werk, zo te zien. Op de grond, op tafel, op de plank boeken.
Allerlei boeken, en niet de minste.
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Darwin bovenop de Bijbel. Het Scheppingsverhaal en de evolutietheorie verdragen
elkaar hier uitstekend. Wittgenstein. ‘Wat gezegd kan worden, kan duidelijk gezegd
worden; en dat waarover niet gesproken kan worden, daarover moet men zwijgen.’
Zelf moest ik al na een paar regels verder afhaken want ik begreep niets meer van
wat Ludwig opgeschreven had; ik zal er verder dus maar over zwijgen. Lao Tse,
oeroude Chinese Wijsheid. James Joyce, Ulysses. Ook Rusland is vertegenwoordigd.
Fjodor Dostojewski, De Idioot. Gaat dat over de schilder van dit doek? Salman
Rushdie's Duivelsverzen. Literatuur kan nog steeds machthebbers angst aanjagen.
Flaubert, L'education Sentimentale. Houden wij ons daar op school ook mee bezig?
Meesters van de Moderne Kunst: Mondriaan, Matisse, Pablo ‘Ik zoek niet, ik vind’
Picasso. Nog meer wetenschap, filosofie, poëzie. Einstein (E=mc2, wat nog niet
betekent dat alles relatief is), Shakespeare (‘Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate’), Plato, Goethe, Kavafis. Alsof het niets
is, wat een kennis, wat een diepgang. In het raam een uiltje, symbool voor Wijsheid.
Het wordt langzamerhand duidelijk, dit is niet zomaar een schooltje. Op de tafel een
beeldscherm. Het ICT-tijdperk is losgebarsten, en wij gaan met onze tijd mee. Wat
zien we eigenlijk op het scherm? Een e-mailtje. Wel een vreemd e-mailtje overigens.
‘Hebban olla voghala nestas hagunnan hinase hic anda thu’. Het oudst bekende stukje
geschreven tekst in het Nederlands. Een pennenprobeerseltje, een liefdesliedje. Alle
vogels bouwen een nestje behalve ik en jij.
Een e-mailtje uit de elfde eeuw. En zo worden zo'n duizend jaren overbrugd. En over
nog eens duizend jaren? Ik schilderde voor de Eeuwigheid, weet je nog wel? Over
nog eens duizend jaren, in een nieuwe school, een nieuw studiehuis kijken wat
leerlingen naar dat oeroude schilderij. Met verbazing kijken ze naar die onhandige
stapeltjes ingebonden papier die vroeger gebruikt werden om informatie en kennis
mee door te geven. En zie je dat prehistorische beeldscherm? Ha, ha, ha, is me dat
lachen. Maar dat meisje, dat meisje. Daar zouden de jongens wel een nestje mee
willen bouwen.
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Kent u uw minderheden?
Hoe te reageren op werken van Marokkaans-Nederlandse auteurs
In het kader van mijn eindscriptie voor de studie Vergelijkende
Kunstwetenschap ben ik bezig met een onderzoek naar het verschil in
receptie van Marokkaans-Nederlandse debutanten en ‘gewone’
Nederlandse debutanten. In dit artikel wil ik kort de moeilijkheden
uiteenzetten waarmee de Nederlandse literaire kritiek heeft te maken in
een literaire wereld die steeds multicultureler wordt. Deze moeilijkheden
verduidelijk ik aan de hand van enkele voorbeelden uit de receptie van
het debuut van Hafid Bouazza. In het slot van dit artikel bespreek ik hoe
de gedane constateringen toegepast kunnen worden in het klaslokaal.
Twan Robben
‘“Zie,” zei de eerste sjeik zonder te wijzen, “daar gaat een goede, godvrezende man
die voor elk dagkrieken, vertrouwende op God, zijn net uitgooit om met al wat God
behaagt hem te schenken zijn vrouwen en kroost te voeden.” (...) De visser over wie
zij spraken zwaaide een salaameleikum richting de twee sjeiks. Zij zwaaiden een
God-sta-u-bij terug.’1
Hoe reageert u op het bovenstaande fragment? Misschien vind u het tekstje mooi,
mischien lelijk. Of dacht u: ‘Typisch een tekst van een allochtone schrijver’. Bij deze
laatste gedachte speelt de culturele achtergrond van de auteur mee. In dit artikel wil
ik dergelijke leesreacties op het werk van allochtone schrijvers problematiseren.
Hiervoor gebruik ik uitspraken van recensenten over het debuut van Hafid Bouazza.

Hafid Bouazza
Laat ik eerst de schrijver en het boek introduceren.
Hafid Bouazza is in 1970 geboren in het Marokkaanse Oujda. Op zevenjarige
leeftijd is hij naar Nederland gekomen. Het Nederlands was de eerste taal waarin hij
leerde lezen en schrijven. Hij studeerde Arabische taal- en letterkunde. Schrijvers
als Nabokov, Cortazar en Borges rekent hij tot zijn voorbeelden. Naast deze auteurs
is hij enorm liefhebber van de sprookjes van duizend-en-een-nacht. Deze heeft hij
niet - zoals verwacht zou kunnen worden - in de originele Arabische taal leren kennen,
maar in de Nederlandse vertaling.
Bouzza geeft in een interview met Jan Hendrik Bakker in 1995 te kennen dat sinds
zijn puberteit voor hem de religie is vervangen door de literatuur.
De meeste verhalen in de debuutbundel De voeten van Abdullah uit 1996 spelen
zich af in een niet met naam genoemd Noord-Afrikaans land. In deze verhalen creëert
Bouazza een surrealistische en sprookjesachtige sfeer. De waterput van het dorp
wordt bezet door geestjes en van de broer die meegevochten heeft in de een of andere
Heilige Oorlog komen alleen de voeten die kunnen spreken terug. Naast deze
surrealistische verhalen zijn er een tweetal verhalen opgenomen die zich afspelen in
Nederland. De problematiek van de gastarbeider wordt hierin centraal gesteld. Het
laatste verhaal in de bundel is het sprookje waaruit ik later zal citeren, over een visser
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die in een vrouw verandert. In 1996 ontving Hafid Bouazza de E. du Perronprijs voor
het beste debuut. Tegenwoordig schrijft Bouazza ook stukken voor Vrij Nederland
en is hij eindredacteur van Optima.

Multicultuur
In het midden van de jaren negentig werd de literaire wereld ineens bewoonbaar voor
met name jonge, migrantenauteurs. Enkele voorbeelden zijn Hans Sahars Hoezo
bloedmooi uit 1995, het al genoemde De voeten van Abdullah van Hafid Bouazza
uit 1996 en Abdelkader Benali's Bruiloft aan zee uit 1996. De receptie van deze
debuutwerken door de literaire kritiek betekent een confrontatie tussen mensen met
een verschillende culturele achtergrond, een confrontatie die

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

42
zo vaak voorkomt in een multiculturele samenleving als de Nederlandse. Ook in de
literaire wereld lijkt dit niet zonder problemen te verlopen. Waaruit blijkt dit?
Allochtone schrijvers geven in interviews keer op keer geïrriteerd te kennen dat zij
als ‘gewone’ Nederlandse schrijvers behandeld willen worden.2 Bouazza geeft
daarvoor het volgende argument:
‘Een Franse schrijver is iemand die in het Frans schrijft, een allochtone schrijver is
iemand die in het allochtoons schrijft en een Nederlandse schrijver schrijft in het
Nederlands.’3
Niet alleen de schrijvers zijn geïrriteerd over hoe hun introductie in de literaire wereld
verloopt. Sommige recensenten zijn dezelfde mening toegedaan. Theodor Holman
vindt bijvoorbeeld dat iedere schrijver die in het Nederlandse taalgebied in Nederlands
voor Nederlanders schrijft als ‘gewone’ Nederlandse auteur uitgegeven, besproken
en beoordeeld dient te worden. Hij vindt dat in de wijze waarop allochtone auteurs
behandeld worden te veel nadruk wordt gelegd op de culturele achtergrond van deze
schrijvers en dat er te weinig gelet wordt op het literaire talent.4
De Nederlandse, autochtone, recensent die het werk van een allochtone auteur wil
bespreken, heeft het dus moeilijk. Datgene wat van hem gevraagd lijkt te worden,
het literaire werk van een allochtone auteur bespreken en beoordelen zonder acht te
slaan op de culturele achtergrond van deze auteur, is volgens jarenlang onderzoek
naar interculturele relaties in de literaire wereld altijd onmogelijk gebleken. In
navolging van M. Schippers5 wijs ik erop dat er altijd sprake is van afstand tussen
mensen met een verschillende culturele achtergrond; de wijze waarop zij elkaars
teksten zullen beoordelen en bespreken zal altijd gekleurd worden door het culturele
referentiekader waarmee zij de wereld bekijken. Deze theorie is de achtergrond
waartegen uitspraken geplaatst moeten worden die ik in het vervolg van dit artikel
doe. Ik voorzie in de volgende pagina's een aantal uitspraken, zoals die door
recensenten werden gedaan over de debuutroman van Hafid Bouazza, van
commentaar. De vraag die ik me stel in dit artikel is de volgende: is het werkelijk zo
dat in de bespreking van een allochtone auteur door een autochtone recensent het
verschil in culturele achtergrond herkenbaar is? Om dit te onderzoeken heb ik de
recensies bekeken die verschenen zijn rondom het debuutwerk van Hafid Bouazza.
Ik beperk me tot die fragmenten waarin de criticus iets laat blijken van voor hem
vreemde kanten van de allochtone schrijver. Ik bespreek twee soorten uitspraken:
de uitspraken waarin de recensenten De voeten van Abdullah exotisch noemen, en
de uitspraken waarin recensenten spreken over de Oosterse cultuur.

Exotisch
De voeten van Abdullah wordt een aantal keren ‘exotisch’ genoemd. Een aantal van
deze uitspraken wekt de vraag op of Bouazza's werk op deze manier te kwalificeren
is. Laat ik eerst een uitspraak bespreken waarmee ik in ieder geval geen moeite heb:
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‘Bijna alle verhalen hebben een vrolijk dorp in Marokko, het geboorteland van de
schrijver, als locatie. Het lijkt voor de (Noord-Europese) lezer onvermijdelijk dat
daar een bepaalde sfeerschepping bij hoort. Hafid Bouazza lost die verwachtingen
in, maar niet braafjes. Hij slaagt erin het voorspelbare exotisme à la
Duizend-en-een-nacht te vermengen met zeer herkenbare, duidbare gevoelens.’6
Het is geen probleem om zoals in dit geval de beschreven omgeving van een werk
exotisch te noemen. Wanneer een literair werk zich afspeelt in een Afrikaans land,
er voortdurend folkloristische klederdracht wordt beschreven en aan waterpijpen
wordt gelurkt, is het niet vreemd om het adjectief ‘exotisch’ te gebruiken.
Eigenaardiger wordt dit wanneer recensenten de stijl die Bouazza hanteert ‘exotisch’
noemen. Een voorbeeld:
‘Wat moet het publiek denken van een in Marokko geboren debutant bij het lezen
van zinnen als de volgende: “De lodders licht en schaduw hadden vrij spel”; “En ik
wist wat hij deed op de hilde in de stal”; “Ik kon slechts bedwelmd smuilen
voortbrengen”(...) Tien tegen een dat de reactie er een is in de trant van: komt me
daar zo'n tweede-generatie allochtoon de literaire paradijsvogel spelen! Een
marktkoopman die vent in zelfgefabriekte koopwaar is er niets bij! Nu ja, een
exotische indruk maakt het zeker.’7
Nu is het best mogelijk om deze stijl vreemd te vinden. Maar is deze wijze van
uitdrukken exotisch? Komt deze recensent daar niet alleen maar op, omdat hij weet
dat de schrijver een Oosterse culturele achtergrond bezit? Ik geloof niet dat hij een
dergelijke aanduiding had gebruikt wanneer het hier een Nederlandse auteur betrof.
Meer recensenten beschrijven de stijl van Bouazza op eenzelfde manier als
Goedegebuure. Nog twee voorbeelden: Arjen Peters vindt Hafid Bouazza een schrijver
die ‘...schoonheid van alliteratie en assonantie uitstort in onhollands taalmisbaar’,8
en Danielle Serdijn zegt:
‘Omschrijvingen van meisjesbillen als “verticale glimlachen” of schaduwbanen als
“zebralicht” zijn kleine kunstwerkjes binnen een regel. Deze
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taaldecoraties zijn misschien nog het beste te vergelijken met de authentieke weelde
die je in Zuid-Europese kerken tegenkomt.’9
Deze reacties worden bijna absurd, wanneer men zich realiseert dat Bouazza, zoals
hij in interviews te kennen geeft, juist gebruik maakt van oer-Hollandse woorden
die in een ver verleden door onze voorouders werden gesproken en neergeschreven.
Wanneer Bouazza urenlang zwerft door de duizenden pagina's van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal10 is het merkwaardig om juist zijn stijl exotisch te noemen.

Oosterse cultuur
Recensenten doen eveneens uitspraken over de Oosterse cultuur waarvan men zich
af kan vragen in hoeverre deze recht doen aan die cultuur. Zo zegt Jeroen Vullings
het volgende:
‘Het bijzondere in Bouazza's proza is dat het veelvuldig voorkomend, met
opmerkelijke gevoelloos begane gruwel als iets volstrekt vanzelfsprekends, op zelfs
wat opgewekte toon, wordt gepresenteerd, terwijl het beschrevene in westerse ogen
toch juist uitermate verontrustend is.’11
Vullings lijkt uit te gaan van een Westerse manier van kijken, van een soort Westerse
moraal, waardoor hij, een Westers mens, die fictieve gebeurtenissen in De voeten
van Abdullah als gruwelijk ervaart. Maar weet hij of de ‘Oosterse moraal’ anders is?
Alsof Bouazza deze gruwelijkheid zo koel en vrolijk beschrijft, omdat hij een invloed
ondervindt van de Oosterse moraal.

Etikettering
Ik heb geprobeerd duidelijk te maken hoe de bespreking van het werk van een
allochtone schrijver opmerkelijke uitspraken heeft opgeleverd. In deze tekst heb ik
de lezer een aantal voorbeelden van mijns inziens vreemde interpretaties van het
werk van Hafid Bouazza laten zien. Ik liet zien waarin het eigenaardige ervan mijns
inziens schuilt. Natuurlijk zullen er veel meer recensies besproken en systematischer
geanalyseerd moeten worden om met meer zekerheid het effect van het verschil in
culturele achtergrond tussen schrijver en recensent aan te kunnen tonen. De boodschap
mag duidelijk zijn: we moeten voorzichtig zijn met een te gemakkelijke etikettering
van de andere cultuur. Zoals Edward Said laat zien in zijn boek Oriëntalisme zegt
het beeld dat in kolonialistische Westerse teksten gegeven wordt van het Oosten
meer over de Westerse cultuur dan over de besproken cultuur.12 Denkbeelden over
andere culturen berusten ook nu nog vaak op deze clichés. Ik denk dat we met deze
clichématige uitspraken geen recht doen aan andere
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culturen. Dit geldt voor het dagelijks leven, maar ook voor de literaire wereld. Dat
dit niet altijd even eenvoudig gaat onderstrepen de besproken voorbeelden. Hoe kan
deze overtuiging nu vorm krijgen in het klaslokaal?

In de klas
Literatuuronderwijs kan een krachtig instrument zijn om leerlingen op een kritische
manier met de eigen en andere culturen om te leren gaan. Bespreking van literatuur
van etnische minderheden biedt daarvoor veel mogelijkheden. Ik bespreek er twee.
Op de eerste plaats kan het leesdossier een belangrijk instrument zijn om inzicht te
krijgen in de etnische literatuur en cultuur. Door het lezen van het werk van een
allochtone auteur kunnen vooronderstellingen van de leerling duidelijk worden.
Daarvoor is naar mijn mening wel een nauw omkaderde opdracht nodig. Een leerling
zou bijvoorbeeld voordat hij/zij het
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boek Hoezo Bloedmooi van Hans Sahar leest, weer moeten geven wat hij/zij over de
Marokkaanse cultuur weet en denkt. Na het lezen van het boek moet de leerling
aangeven wat er in de roman over de Marokkaanse cultuur wordt gezegd. Daarna
kan hij/zij een verslag schrijven over het effect van dit boek op zijn mening. De
docent kan de leerling hierin sturen door de leerling vragen stellen hoe hij/zij tot
bepaalde veronderstellingen komt, of hij/zij daarvoor bewijs heeft, of ze gewoon
heeft aangenomen. Om te laten zien dat de weergave van de werkelijkheid in Hoezo
Bloedmooi tot stand komt aan de hand van literaire conventies zou een vergelijking
gemaakt kunnen worden met een boek van een autochtone auteur. Zo kan ik me
voorstellen dat Hoezo Bloedmooi vergeleken wordt met Ik ook van jou van Ronald
Giphart. Liefde, expliciete beschrijvingen van seksuele handelingen, stukgelopen
relaties, een onverbloemde stijl, het zijn elementen die in beide boeken op een
vergelijkbare manier voorkomen. Het maakt de leerling duidelijk dat documentaire
waarde van een literair boek relatief is.
Het leesdossier biedt de individuele leerling inzicht in zijn denkbeelden over
cultuur en etnische literatuur. Een meer klassikale opdracht lijkt mij ook goed
mogelijk. In bijna iedere klas van het middelbare onderwijs zijn jongeren te vinden
die een culturele achtergrond bezitten die verschilt van de Nederlandse. Het is heel
goed mogelijk deze leerlingen op te voeren als ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld
in de vorm van een opdracht waarin een Nederlandse leerling en een Marokkaanse
leerling De voeten van Abdullah lezen. Er wordt een gezamenlijke presentatie
voorbereid. Na afloop volgt een klassikale discussie waarin getracht wordt te
achterhalen wat de verschillen zijn tussen beide leerlingen en of deze verschillen
voortkomen uit (een gebrek aan kennis over) elkaars cultuur.

Eindnoten:
1 Uit het verhaal ‘De visser en de zee’, in: Hafid Bouazza, De voeten van Abdullah, Amsterdam:
Prometheus, 1996.
2 J.H. Bakker, ‘De Nederlandse literatuur is multicultureel’. In: De Haagsche Courant, 08-09-1995.
3 Hafid Bouazza in HUMO (26-05-1998).
4 Theodor Holman, ‘Marokkaanse Helden’. In: Het Parool, 7-10-1995.
5 M. Schippers, De Boomstam en de krokodil. Kwesties van ras, cultuur en wetenschap.
Amsterdam: Van Gennep, 1995, p. 41.
6 P. Jacobs, ‘Duizend-en-een-nacht voorbij. Overtuigende debuutroman van Hafid Bouazza’. In:
De Standaard, 13-06-1996.
7 Jaap Goedegebuure, ‘De exotica van het gezochte woord’. In: HP/De Tijd, 16-08-1996.
8 Arjan Peters, ‘Alert loeren, de schrepele schouders geheven’. In: de Volkskrant, 24-05-1996.
9 Daniëlle Serdijn, ‘Meisjesbillen zijn verticale glimlachen’. In: Deventer Dagblad, 06-06-96.
10 Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is het grootste woordenboek van de
Nederlandse taal. Een project dat door Matthias de Vries is ontwikkeld en verwezenlijkt. In dit
enorme naslagwerk wordt de ontwikkeling van Nederlandse woorden vanaf 1600 tot 1920
vastgelegd.
11 Jeroen Vullings, ‘De ziel huist in de ingewanden’. In: Vrij Nederland, 07-09-1996.
12 E.W. Said, Orientalism. New York: Vintage Books, 1979.
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Lezen met het vaderland in je achterhoofd
Een onderzoek naar invloed van culturele achtergrond op verwerking
van poëzie bij allochtone jongeren
Hebben allochtone jongeren meer op met literatuur uit het land waar
zijzelf of in ieder geval hun ouders vandaan komen dan met de literatuur
uit het ‘nieuwe land’? En als dit zo is, kunnen we dan allochtone kinderen
interesseren voor literatuur in het algemeen door hen allereerst literatuur
van hun eigen culturele achtergrond aan te bieden? Om deze vragen draait
het onderzoek wat ik in het kader van mijn doctoraalscriptie heb uitgevoerd
en waarvan u hier een samenvatting kunt lezen.
Tamara Platteel
Om te kunnen onderzoeken of allochtone jongeren meer op hebben met literatuur
uit het land waar zijzelf of hun ouders vandaan komen dan met literatuur uit het
‘nieuwe land’ heb ik gekeken naar de receptie van gedichten. Hierbij heb ik in het
bijzonder gelet op de receptie van metaforen in die gedichten. Bij receptie wordt er
in navolging van onder andere de Rezeptionsästhetik van Jauss en Iser en het
reader-response criticism van Bleich, Fish, Holland en Rosenblatt, gekeken naar de
tekstervaring. Hierbij gaat men ervan uit dat de lezer de betekenis niet ontdekt, maar
zelf in grote mate produceert.1 Empirische onderzoekers, onder wie Hoffstaedter2 en
Zwaan3 hebben in navolging van deze stromingen de receptie van poëtische teksten
als uitgangspunt voor hun onderzoek genomen. Zo stelt Hoffstaedter dat poëticiteit
geen eigenschap is van teksten, maar een proces dat in het hoofd van de lezer onder
bepaalde tekst-, context- en lezersinstellingen tot stand komt. Hoffstaedter gaat ervan
uit dat het poëtisch verwerken van een tekst een creatief proces is, dat tot stand komt
als het geautomatiseerde begripsproces van de tekst doorbroken wordt. Op het moment
dat de lezer moeite moet gaan doen om een tekst te begrijpen wordt hij of zij zich
bewust van de vorm en eventueel van de diepere betekenis. Het is hierbij van groot
belang dat de lezer besloten heeft dat een bepaalde afwijking van de norm met opzet
in een tekst gebracht is en dat hij door zich erin te verdiepen een andere betekenis
zal vinden.

Metaforen
Een van de manieren om het geautomatiseerde begripsproces van de tekst te
doorbreken is het gebruik van metaforen. Het woord metafoor is afgeleid van het
Griekse ‘metaphora’, het naar elders overbrengen, ‘meta’ (naar) ‘pherein’ (dragen).
Aristoteles heeft een belangrijke rol gespeeld in de vroege theorievorming over de
metafoor. In zijn werken Poetica en Rethorica bespreekt hij de rol van de metafoor
in de taal. Voor hem hebben metaforen voornamelijk een ornamentele functie. Het
zijn impliciete verwijzingen, gebaseerd op analogie. In enge zin kunnen we de
metafoor beschrijven als een stijlfiguur, gebruikt in literaire teksten, die op
betekenisovereenkomst berust. Een woord wordt vervangen door een ander, dat met
het eerste één of meer betekeniscomponenten gemeen heeft. De metafoor is lange
tijd alleen als literairtalige kwestie opgevat, maar steeds vaker komt het besef dat
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we ook in ons dagelijks taalgebruik veel metaforen gebruiken, evenals in
beeldmateriaal, bijvoorbeeld films en videoclips, en non-verbaal gedrag. Dit leidt
tot de gedachte dat de metafoor zijn basis vindt in cognitief handelen en zodoende
redelijk onafhankelijk is van het medium taal.4
Het blijkt dat goed begrip van metaforen in hoge mate afhangt van de hoeveelheid
kennis van een bepaald onderwerp: het domein van kennis. Uit onderzoek is af te
leiden dat naarmate het domein van kennis toeneemt er een patroon van begrip te
zien is.5
Zolang het domein beperkt is, worden de metaforen letterlijk genomen. Kennis
van domeinen kan heel individueel zijn.6 Het hangt zogezegd samen met wat het
individu heeft meegemaakt en ook speelt een rol op welke
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wijze zijn of haar ervaringen invloed hebben gehad op cognitieve vaardigheden en
competenties zoals verbeelding en creativiteit, die bij de verwerking van metaforen
van belang zijn. Iedere persoon legt de verbinding tussen de conceptuele domeinen
anders aangezien dit afhankelijk is van de ervaringen en de persoonlijke kenmerken
van die persoon. Van groot belang daarbij is de cultuur waaruit de persoon komt. De
sociale dimensie is van belang voor mijn onderzoek, omdat de metafoor een
hulpmiddel is bij het vaststellen van de rol van de

cultuur in het leesgedrag van jongeren. Metaforisch besef, ‘het een herkennen in
termen van iets anders’, blijkt een aangeboren (of heel vroeg aangeleerde) vaardigheid
te zijn. Kinderen beseffen al heel vroeg dat iets wordt gezegd in andere termen.
Echter, wat precies blijft voor hen moeilijk te duiden totdat ze een jaar of negen zijn.
Voor die tijd blijft het lastig om de juiste overeenkomst te vinden. In de pubertijd
wordt de competentie om metaforen te begrijpen geheel ontwikkeld. Dit blijkt ook
uit een onderzoek van Steen.7 Hier kwam naar voren dat er geen verschil was tussen
scholieren en studenten wat betreft metafooridentificatie.

Processen van metafoorbegrip
Steen gaat uit van drie cruciale processen voor alle metafoorbegrip: identificatie,
realisatie en appreciatie. De literatuur wordt gezien als het natuurlijk domein van de
levende, originele metafoor. Er is ook sprake van de genoemde processen voor het
metafoorbegrip in de literatuur, maar wel in specifieke vorm. Allereerst noemt Steen
de expliciete identificatie. We gaan ervan uit dat metaforen in literatuur zo origineel
zijn dat de lezer de overtreding van de letterlijkheidsnorm waarneemt.
De polyvalente realisatie is het tweede cruciale proces van het metafoorbegrip in
literaire teksten. Dit houdt de toekenning van meer dan één betekenis aan een metafoor
in.8 Vervolgens noemt Steen de expliciete appreciatie. De afwijking van de norm
wordt waargenomen en wat vooral belangrijk is, deze wordt serieus genomen en
gewaardeerd. Een extra stimulans voor expliciete appreciatie bij het literaire lezen
zou kunnen zijn dat de metaforen in de literatuur vaak complexer van structuur zijn
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dan in het alledaagse taalgebruik en dus meer aandacht en energie vergen om ze te
begrijpen dan andere metaforen. Appreciatie zou daarom een relatief veel
voorkomende kosten-batenanalyse kunnen zijn van al deze geïnvesteerde moeite.9
In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de processen benoemd door Steen.

Receptie van poëzie door allochtonen
Al enige jaren wordt er onderzoek verricht op het terrein van de invloed van de
culturele achtergrond van de lezer op de receptie van literatuur. Verschillende
onderzoeken melden dat culturele achtergrond van groot belang is voor het
interpreteren van literatuur.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

47
Zo vonden Larsen en László dat de waardering door lezers van de tekst die ze lezen
afhankelijk is het toepassen van kennis afkomstig uit persoonlijke ervaringen.10 Ook
Tuk vond in zijn onderzoek dat culturele achtergrond invloed kan hebben op de
receptie van literatuur.11 Volgens Tuk worden problemen in de receptie van poëzie
in een vreemde taal voor een belangrijk deel veroorzaakt door het ontbreken van
ruime culturele voorkennis van het betrokken land en volk. Hoffstaedter vond in haar
onderzoek verschil in poëtische verwerking tussen lezers die een tekst in hun
moedertaal lezen (in dit geval Duits) en lezers die de tekst in geleerde taal lezen. De
Duitse leerlingen waardeerden de tekst duidelijk hoger dan de andere leerlingen.12
De genoemde onderzoeken ondersteunen het idee dat culturele achtergrond invloed
heeft op de verwerking van poëzie. Uit andere onderzoeken blijkt echter iets anders.
Zo onderzocht Altieri of er een relatie bestaat tussen de etnische afkomst van
leerlingen en het niveau van esthetische betrokkenheid als ze moeten reageren op
korte verhalen uit verschillende culturen.13 Uit het onderzoek kwam naar voren dat
de cultuur die in de tekst getoond werd en de etniciteit van de lezer geen significante
rol spelen in het niveau van esthetische betrokkenheid die naar voren kwam in de
reacties op de verhalen. Altieri maakte hieruit op dat kinderen uit verschillende
culturen zich zonder veel problemen kunnen inleven in teksten uit verschillende
culturen.
Ook Ghesquiere en Ramaut vonden dat de invloed van etnische herkomst op het
leesgedrag van kinderen tussen de acht en veertien jaar gering is.14 Het bleek dat
allochtone en autochtone kinderen dezelfde verwachtingspatronen hebben. Wel
bleken migrantenkinderen grotere begripsproblemen te hebben.
Ik zal nu allereerst mijn onderzoek bespreken en vervolgens terugkomen op
verklaringen voor de verschillende resultaten.

Het onderzoek
Om te onderzoeken of culturele achtergrond invloed heeft op de receptie van poëzie
heb ik mij in mijn onderzoek voornamelijk gericht op Marokkaans-Berberse jongeren.
Ik heb gekozen voor twee gedichten van de Marokkaans-Berberse dichter Mimoun
Elwalid, vertaald door Roel Otten. De twee gedichten, genaamd ‘Reikend naar het
licht’ en ‘Mist’ gaan voornamelijk over de onderdrukking die de dichter en zijn
Berberse familieleden en vrienden ondergingen in Marokko. Om te kunnen zien of
de Marokkaanse gedichten door de verschillende groepen anders werden verwerkt
dan de Nederlandse heb ik ook twee Nederlandse gedichten in het onderzoek verwerkt.
De gedichten zijn van de dichteres Vasalis en hebben verschillende onderwerpen.
Het eerste gedicht, ‘Voorjaar’, gaat over de ontluikende lente. Het tweede gedicht,
getiteld ‘Avond aan zee’, beschrijft de zee en een persoonlijke ontwikkeling van de
ik-figuur naar een gevoel van rust. De vier gedichten werden aan de jongeren
aangeboden zonder de vermelding dat het eerste en derde gedicht van een Nederlandse
dichteres is en het tweede en vierde gedicht van een van oorsprong niet-Nederlandse
dichter.
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De test
Voordat het eigenlijke onderzoek werd afgenomen is er klassikaal een korte
inleiding/herhaling van de stof over metaforen gehouden. Het onderzoek werd
klassikaal afgenomen. Alle leerlingen kregen voordat de eigenlijke test begon de
vraag in te vullen wat zijn of haar afkomst is. Dit werd gedaan door middel van een
drietal deelvragen, voor wat betreft hun geboorteland, wat er thuis voor taal gesproken
wordt en hoe de jongeren zelf hun gezin zouden beschrijven. Nadat de jongeren de
deelvragen naar hun afkomst hadden ingevuld kregen ze de eigenlijke test voorgelegd.
In navolging van de methode van Hoffstaedter werd aan de leerlingen gevraagd te
onderstrepen welke passages volgens hen metaforisch zijn. Ten tweede moesten de
leerlingen achterhalen waar de metafoor voor staat en deze herformuleren. De
parafrase hoefde niet eenduidig te zijn; dit was op het formulier vermeld en extra bij
de inleiding en toelichting benadrukt. Elke associatie die in hen opkwam mocht
vermeld worden. Ten derde werd de leerlingen gevraagd een interpretatie van de
gedichten te geven. Ten vierde werd gevraagd naar de waardering van het gedicht.
Hierbij werd verteld dat de leerlingen alles mochten opschrijven wat in hun hoofd
opkwam en dat ze vooral eerlijk moesten zijn. Voor de inleiding en de test waren in
totaal 50 minuten uitgetrokken, aangezien de leerlingen niet meer tijd dan één lesuur
ter beschikking hadden. Na de test was het de bedoeling dat de gedichten klassikaal
besproken zouden worden.

De proefpersonen
De proefpersonen waren 50 leerlingen in 4-havo en 4-vwo. De havogroep bestond
uit 32 personen, zestien jongens en zestien meisjes. De vwo-groep bestond uit achttien
personen, twaalf jongens en zes meisjes. De klassen bestonden uit Nederlanders,
Turken, Marokkanen, Surinamers, Kroaten, Hindoestanen, Javanen, Macedoniërs
en Antilianen.
Van alle jongeren gaf 44 procent als antwoord zowel Nederlands als een andere
taal te spreken. Het gezin werd dan ook gezien als combinatie van twee culturen. In
de havogroep
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spreken meer leerlingen naast het Nederlands ook nog een andere taal. In totaal
spreekt 67 procent van de vwo-ers Nederlands thuis terwijl dat bij de havo slechts
35 procent is. Van alle leerlingen is 66 procent geboren in Nederland; 35 procent
van de havo-leerlingen en 23 procent van de vwo-leerlingen is geboren in een land
buiten Nederland.

Hypothese
Ik verwachtte dat de Nederlandse jongeren een beter begrip en meer waardering
zouden hebben voor de gedichten van een Nederlandse dichter en de
Marokkaans-Berberse jongeren meer begrip en waardering zouden hebben voor de
gedichten van een Berberse dichter. Ik verwachtte dat de Marokkaanse jongeren de
metaforen in de tekst van de Marokkaanse dichter vaker zouden identificeren dan
de Nederlandse jongeren. Ook verwachtte ik dat de leerlingen meer begrip en affiniteit
zouden hebben met gedichten met metaforen die verwijzen naar de cultuur die ze
van huis uit mee hebben gekregen. Verder verwachtte ik dat de jongeren wier afkomst
niet Nederlands of Marokkaans (Berbers) is, meer affiniteit zouden hebben met de
Berberse dichter. Ook deze leerlingen of de ouders ervan zijn van oorsprong migrant
en kunnen zich waarschijnlijk meer inleven in een gedicht van een (mede-)allochtoon
dan van een autochtone Nederlandse dichter.

Identificatie en realisatie
Wat opviel in de categorisatie van de metaforen is dat de vwo-leerlingen veel
nauwkeuriger waren in het onderstrepen en herformuleren van de metaforen. Dit
verschil kwam voornamelijk tot uitdrukking bij de groep Nederlanders in havo en
vwo. De vwo-leerlingen streepten kleinere passages aan en herformuleerden deze,
terwijl de havoleerlingen eerder een hele zin onderstreepten en een globale
herformulering gaven. In de Marokkaanse en de zogenoemde ‘overigen’-groep was
dit verschil tussen de leerlingen in verschillende opleidingsniveaus veel kleiner. Ook
viel op dat de havoleerlingen vaak passages onderstreepten die zij als metaforisch
beschouwden, maar niet in staat waren deze te herformuleren. Dit kwam ook bij de
vwo-leerlingen voor, maar in mindere mate. Het verschil in culturele achtergrond
kwam voornamelijk tot uiting in de taalvaardigheid. Vaak hadden leerlingen uit de
allochtone groep meer moeite met het begrijpen van de woorden en dus met het
herformuleren.
Wat betreft het identificeren van de metaforen in de vier gedichten kan worden
gezegd dat zowel de Nederlandse als de allochtone jongeren in staat waren metaforen
in de gedichten te identificeren. Wel is te zien dat de groep Nederlandse jongeren en
de overigen-groep meer en vaak nauwkeuriger aanstreepten dan de Marokkaanse
jongeren. Er is geen verschil tussen Marokkaans-Berberse jongeren en de andere
jongeren met betrekking tot het identificeren van metaforen die verwijzen naar de
Marokkaans-Berberse cultuur.
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Interpreteren
Interpretaties van de leerlingen liepen sterk uiteen. Ook de manier van het
interpreteren verschilde. Vooral de vwo-leerlingen bleven dicht bij de tekst. Veel
van deze leerlingen onderbouwden hun mening met verwijzingen naar de tekst en
formuleerden zorgvuldig. De interpretaties van de vwo-leerlingen waren ook vaak
wat uitgebreider dan die van de havoleerlingen. Dat wil zeggen dat ze in meer dan
twintig woorden hun mening weergaven. Van de havo-leerlingen gaf 38 procent bij
de interpretatie van de gedichten uitgebreid antwoord. Bij de vwo-leerlingen was dit
49 procent. De interpretaties liepen van letterlijk herhalen wat er in de tekst staat tot
volledig symbolisch interpreteren.

Waarderen
De verwachting dat door de persoonlijke relevantie de waardering bij de allochtone
jongeren voor de poëzie en metaforen van de allochtone dichter groter zou zijn dan
bij de andere leerlingen kwam niet uit. Persoonlijke relevantie werd door verschillende
leerlingen wel expliciet genoemd. De aanwezigheid ervan zorgde voor meer
waardering van een gedicht.
Uit de test bleek dat er onderling grote individuele verschillen waren in waardering
van de gedichten door de jongeren. Wat de één grappig vond, vond de ander raar of
onbegrijpelijk of mooi. De leerlingen gaven zelden aan het gedicht te waarderen om
de metaforen die ze erin gevonden hadden.
In veel gevallen werden de gedichten gezien als moeilijk. Dit kon een negatief
gevoel bij een leerling oproepen. Het niet begrijpen van een gedicht hoefde echter
niet altijd te betekenen dat het niet gewaardeerd werd. Het meerdere malen lezen
van de gedichten en zelfs het maken van de test leidde in twaalf gevallen tot extra
inzicht en dat leidde op zijn beurt weer tot waardering voor het gedicht.
In veel gevallen onderbouwden de vwo-leerlingen hun meningen meer dan de
havoleerlingen. Van de vwo-leerlingen gaf 72 procent uitgebreid zijn of haar mening
bij het gedicht ‘Voorjaar’, terwijl bij de havo slechts 53 procent dat deed. Ook bij
‘Reikend naar het licht’ en ‘Avond aan zee’ was het verschil duidelijk te zien: 67
procent en 50 procent van de vwo-leerlingen gaf respectievelijk bij de twee gedichten
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uitgebreid antwoord en onderbouwde waarom ze het goed of slecht vonden. Dit was
bij de havo slechts 44 procent en 38 procent. De enige uitzondering was het laatste
gedicht ‘Mist’. Hierbij was het duidelijk omgekeerd. Slechts 28 procent van het vwo
en 41 procent van de havo gaf uitgebreid antwoord. Dit verschil is te verklaren aan
de hand van het feit dat tien van de achttien personen op het vwo niets bij de
waardering had ingevuld aangezien ze in tijdnood zijn gekomen. Bij de havo was
dit niet het geval aangezien de jongeren de vragen minder zorgvuldig beantwoordden
en tijdig werden gewaarschuwd hoeveel tijd ze nog hadden.
Wat opviel bij het kijken naar de verschillen in het weergeven van de waardering
door de verschillende groepen is dat bleek dat de vrouwelijke leerlingen uitgebreider
antwoordden dan de mannelijke en de vwo-leerlingen uitgebreider dan de
havo-leerlingen. Soms was er een groep die opviel in een positieve of negatieve
waardering van een bepaald gedicht, maar er is geen significant verband aan te wijzen
tussen culturele afkomst en waardering voor gedichten geschreven door een dichter
met diezelfde culturele achtergrond. Wel kunnen we zeggen dat gedichten met een
emotionele lading hoger gewaardeerd werden dan gedichten die geen in het
oogspringende emotionele lading hebben. In deze test blijkt dat vooral gedicht twee
gezien wordt als emotioneel; de leerlingen spraken zich dus vaker positief over dit
gedicht uit dan bijvoorbeeld gedicht één dat meer beschrijvend genoemd kan worden.

Nabespreking
Aangezien een discussie over de tekst van grote invloed kan zijn op de waardering
van die tekst, had ik in mijn onderzoek ruimte gemaakt voor een nabespreking,
waarbij ik de discussie zou opnemen op band. Helaas bleek hiervoor geen tijd te zijn.
De leerlingen hadden maar één lesuur ter beschikking en benutten dat volledig voor
het maken van de test. In de havogroep was er wel ruimte voor vijf minuten
nabespreken. De leerlingen waren echter zeer verlegen en reageerden niet met
persoonlijke verhalen of meningen. Algemeen gaven ze aan het wel moeilijk gevonden
te hebben, maar wilden dat verder niet toelichten. Uit de resultaten blijkt dat mijn
verwachtingen die ik in dit hoofdstuk onder hypothese heb besproken, niet zijn
uitgekomen.

Conclusies
Bij het onderstrepen van de metaforen blijkt er geen significant verschil te bestaan
tussen de Nederlandse en allochtone jongeren met betrekking tot het onderstrepen
van metaforen die verwijzen naar hun eigen cultuur. De jongeren hebben geen
problemen met de expliciete identificatie. Niet alle metaforen in de gedichten worden
door de leerlingen onderstreept maar het aantal onderstrepingen is genoeg om vast
te stellen dat alle jongeren in staat zijn metaforisch taalgebruik te onderscheiden van
letterlijk taalgebruik.
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Bij het herformuleren komt naar voren dat, afgezien van verschillen in
taalbeheersing tussen Nederlandse jongeren en migranten, het herformuleren voor
alle jongeren veel problemen oplevert. Veel jongeren geven aan wel aan te voelen
wat de metaforische uiting betekent, maar kunnen dit niet nader benoemen.
Nederlandse jongeren kunnen niet beter uit de voeten met Nederlandse metaforen,
net zo min als de allochtone jongeren makkelijk de metaforen uit de gedichten van
de allochtone schrijver kunnen herformuleren. Geen van de jongeren verwijst specifiek
naar hun cultuur bij het herformuleren en interpreteren van de metaforische passages.
Uit de resultaten blijkt ook dat de waardering van de verschillende groepen los staat
van de culturele afkomst. De Marokkaans-Berberse leerlingen hebben geen duidelijke
voorkeur voor de Marokkaans-Berberse gedichten, noch hebben de Nederlandse
leerlingen meer waardering voor de Nederlandse gedichten.
Vaak zochten de jongeren bij de verwerking van de gedichten naar een diepere
lading. Dit bleek uit de herformuleringen en de interpretaties. Als onderwerp van de
verschillende gedichten werd door alle jongeren vaak liefde, dood, eenzaamheid,
verliefdheid en geluk genoemd. Dit zijn interpretaties die zeker uit de gedichten naar
voren kunnen komen maar meestal niet de meest voor de hand liggende waren. De
jongeren die vaak de genoemde onderwerpen kozen, onderbouwden dit meestal niet
met voorbeelden uit de tekst.
Hoewel veel van de jongeren open waren in hun reacties en er meerdere malen
gevraagd is vooral eerlijk te zijn en negatieve reacties niet te schuwen, rest de vraag
of de jongeren niet af en toe gekozen hebben voor het sociaal acceptabele antwoord
bij de vraag naar de waardering van de gedichten. Deze onzekerheid had ondervangen
kunnen worden als de test individueel bij de jongeren was afgenomen met behulp
van interviews. Ik had gehoopt door middel van een discussie in de groep meer
reacties los te krijgen, maar ben hier helaas niet aan toegekomen vanwege gebrek
aan tijd. De jongeren in de groepen waarmee ik wel aan een kort gesprek toekwam,
waren terughoudend in het geven van hun mening. Ook dit probleem van verlegenheid
is in een één op één interview waarschijnlijk beter te onder-
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vangen dan in een grote groep. Deze twee voordelen van een persoonlijk interview
zijn belangrijk om in een volgend onderzoek naar het leesgedrag en leesvoorkeuren
van allochtonen in gedachten te houden. Ook is het mogelijk om in een
vervolgonderzoek een didactische ingreep te doen. Een voorbeeld hiervan is om de
gedichten expliciet in een culturele context te plaatsen en vervolgens te kijken het
effect ervan op de processen van identificatie, realisatie en appreciatie.
Evenals de onderzoekers Altieri, Ghesquiere en Ramaut heb ik geen bewijzen
gevonden voor de invloed van culturele achtergrond op de receptie van literatuur.
Voor deze bevindingen zijn verschillende verklaringen aan te dragen die ik nu zal
bespreken.

Integratie
Uit het onderzoek van Altieri bleek dat de mate van integratie in een nieuwe cultuur
van invloed is op het leesgedrag van mensen. Allochtone jongeren die een groot deel
van hun leven in bijvoorbeeld Nederland hebben doorgebracht, reageren anders dan
hun ouders die een groot deel van hun leven in hun moederland hebben gewoond.
Ik denk dat dit gedeeltelijk een verklaring is voor de resultaten die uit de test naar
voren kwamen. De allochtone jongeren zijn al in grote mate geïntegreerd in de
Nederlandse maatschappij en dus ook in de Nederlandse cultuur. Alle leerlingen
hebben heel hun leven of een groot deel daarvan doorgebracht in Nederland en
spreken thuis of alleen Nederlands of Nederlands en een andere taal. Zij hebben het
afscheid nemen van het moederland niet bewust meegemaakt of hebben te weinig
tijd doorgebracht in het land van hun ouders om er echt een band mee te hebben.
Zoals uit het onderzoek van Larsen en László blijkt dat het oproepen van persoonlijke
herinneringen aan de hand van teksten meer plezier bij het lezen kan veroorzaken.
Het blijkt dat deze jongeren geen persoonlijke herinneringen aan de cultuur van het
moederland hebben en dat ook niet expliciet van hun ouders hebben meegekregen.
Zij hebben door het leven in Nederland een heel andere belevingswereld die meer
overeenkomt met die van de Nederlandse jongeren dan met jongeren uit hun
vaderland.

Taalbeheersing
Verder blijkt taalbeheersing een belangrijk aspect te zijn bij het interpreteren van de
metaforische passages alsmede de gedichten. De Nederlandse jongeren die thuis ook
alleen Nederlands spreken, formuleren zorgvuldiger en vaak ook uitgebreider. Ook
het verschil tussen vwo en havo is significant. De vwo-leerlingen onderbouwen hun
mening met verwijzingen naar de tekst en zijn uitgebreider in hun antwoorden. Het
is daarom te betreuren dat er maar één Berberse vwo-leerling de test heeft gemaakt.
Ook hij gaf geen blijk van enige voorkeur voor de Marokkaans-Berberse gedichten,
maar onderbouwde wel zijn mening. Het was daarom goed geweest om meerdere
Marokkaanse jongeren uit het vwo de test te laten maken. We zouden verwachten
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dat de jongeren met een bepaalde culturele achtergrond meer zouden oppikken van
de metaforen in gedichten die komen uit die specifieke culturele achtergrond. Deze
gedichten bevatten namelijk metaforen die gangbaar zijn in de cultuur die hen van
thuis uit is meegegeven. Het blijkt dat bij deze specifieke groep jongeren dat dit niet
het geval is. Zij zijn zover geïntegreerd dat hun conceptuele metafoorsysteem door
beide culturen beïnvloed is. Bij hen is er geen scheiding aan te brengen tussen
metaforen van de ene en de andere cultuur en zij herkennen dus ook de specifieke
metaforen, die naar hun oorspronkelijke cultuur verwijzen, niet meer. Dit wil dus
niet zeggen dat cultuur geen invloed heeft op de conceptuele metaforen van een mens
maar dat óf de culturele metaforen in de aangeboden gedichten te zwak waren om
door deze jongeren herkend te worden, óf dat de leerlingen al zodanig geïntegreerd
zijn in de Nederlandse cultuur dat ze de culturele metaforen van de cultuur van hun
ouders niet meer als zodanig herkennen.
De jongeren die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek waren in staat om
gedichten uit hun eigen cultuur en uit die van een andere cultuur te interpreteren en
te waarderen. Dit komt naar voren bij zowel Nederlandse als allochtone jongeren.
Belangrijk hierbij blijft het gesprek over de gedichten en het meer doen dan alleen
maar lezen. Uit de resultaten van de test bleek dat veel van de proefpersonen de
gedichten meer waardeerden nadat ze de test hadden gedaan. Het parafraseren van
de metaforen leidde vaak tot meer begrip van de metaforen en het gedicht in het
geheel.
De resultaten van deze scriptie kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd worden.
Het is goed mogelijk dat bij een andere groep jongeren van dezelfde leeftijd, met
hetzelfde opleidingsniveau de resultaten zullen verschillen omdat bijvoorbeeld de
mate van integratie verschilt. Verder onderzoek naar literatuurbegrip en waardering
bij allochtone jongeren is daarom noodzakelijk om te kunnen achterhalen hoe docenten
allochtone jongeren het best kunnen motiveren en enthousiasmeren voor literatuur
in het algemeen en literatuur uit hun eigen cultuur in het bijzonder.
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Geniet eens van een gedicht
Een literatuurproject op het vmbo
Op de vmbo-afdeling van het Kandinsky College in Nijmegen wordt het
eindexamenjaar afgesloten met een klein literatuurproject van de sectie
Nederlands. Leerlingen zijn hierbij intensief bezig met het lezen en
schrijven van poëzie. Wegens succes wordt dit project al drie jaar
achtereen geprolongeerd. Een gesprek met Ton Josemans, die het samen
met zijn collega's van de sectie Nederlands organiseert.
Leo Ewals
Josemans legt eerst uit hoe het project. begonnen is: ‘De leerlingen van 4-vmbo
moesten ieder jaar voor de lijst lezen. Ze lazen een aantal boeken en maakten de
bekende boekverslagen.
Daar waren we niet zo gelukkig mee: er werd veel overgenomen. Toen werd het
leesdossier ingevoerd. We besloten om thematisch te gaan lezen en daar enkele
activiteiten aan te koppelen. Zo moesten ze zelf secundaire literatuur verzamelen en
een tijdsbeeld maken: vijf aspecten moesten ze dan behandelen over bijvoorbeeld
het geloof, de mode, de muziek of de politiek van een periode. Een andere opdracht
was: schrijf een zakelijke brief aan een uitgever of instantie die meer informatie over
het thema kan geven.’
Daarnaast moesten de leerlingen ook altijd een gedicht in hun leesdossier opnemen.
Dat kon een bestaand gedicht zijn, maar nog beter was het als ze dat zelf schreven.
Josemans: ‘Drie jaar geleden zijn we begonnen om die gedichten te bundelen. We
deden er een aardige kaft omheen, tegenwoordig voorzien van een foto van alle
eindexamenleerlingen en de titel Geniet eens van een gedicht. Bij de officiële
diploma-uitreiking aan het einde van het jaar wordt die bundel dan meegegeven aan
de leerlingen.’

Onderwerpen
Een gedeelte van de leerlingen wordt geïnspireerd door de boeken die ze zelf lezen,
zoals Blauwe Plekken van Anke de Vries, Turks Fruit en Kort Amerikaans van Jan
Wolkers en boeken van de Marokkaans-Nijmeegse schrijfster Zohra Zarouali.
Josemans: ‘Verschillende kinderen kennen Zarouali persoonlijk, omdat ze in de buurt
van de school woont.’
Een meisje schreef bijvoorbeeld het volgende gedicht, naar aanleiding van het
boek Augurken met slagroom, debuutroman van de Franse Stéphanie:
Ze heeft twee ouders die er
nooit zijn en
dat vindt ze niet fijn.
Het doet zelfs pijn.
Ze heeft alleen haar kat
en die is zo lui als een deurmat.
Ze haat haar moeder, want die
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gedraagt zich niet als haar opvoeder
maar als een loeder.
Ze maakt lijstjes
over meisjes die het al zijn.
En daarmee eindigt dit gerijm.
Waar zullen haar ouders nou
zijn?

Ook zijn er onderwerpen die direct uit hun eigen leefwereld komen: het weekeind,
voetbal) en andere hobby's, de school, pesten en drugs. Natuurlijk zijn er ook thema's
als vriendschap en liefde, culturele verschillen of kindermishandeling in de dossiers
te vinden. Zo schreef een jongen het volgende gedicht:
Ik zat bij wiskunde te denken aan jou,
maar het viel niet uit te rekenen
hoeveel ik van je hou.
Mijn Ti-30 deed het niet zo goed,
ik moest het doen met veel spoed.
Mijn vingers deden pijn
en dat was niet zo fijn.
Ik deed het alleen voor jou,
omdat ik heel veel van je hou.

Soms komen er hele persoonlijke ervaringen naar voren. Drie jaar geleden was er
een meisje dat net haar vader had verloren. Ze schreef toen dit gedicht.
Voor mijn allerliefste pappa
We waren met z'n drietjes,
mama, ik en jij,
we kunnen het niet geloven,
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het doet ontzettend pijn,
Mama en jij hadden grote plannen,
maar nu, nu is alles anders.
We staan ervan te kijken,
dat jou dit overkwam,
we vonden het zo raar,
je was zo'n pientere man,
je dacht dat je vast zat,
nog aan de boom gezegeld,
maar nee, je was te snel beneden.
Nu is het zo gegaan,
en zijn we met z'n tweeën,
nu moeten we zonder jou,
en verder met ons leven.
Papa is bij mama,
papa is bij mij,
wij houden van papa,
niet alleen nu,
maar voor altijd.

Soms schrijven leerlingen gedichten over van andere schrijvers. Josemans: ‘Meestal
zie je dat als docent wel. Maar ook dan zijn ze met literatuur bezig, lezen, zoeken
wat ze leuk vinden en maken een persoonlijke keuze.’

Reacties
De leerlingen zijn altijd zeer enthousiast als ze de bundel onder ogen krijgen. Ze
lezen elkaars gedichten, praten erover en zeggen welke ze echt mooi vinden. Het is
opvallend dat bijna geen enkele leerling niets inlevert. Josemans: ‘Ze willen allemaal
in de bundel staan. Sommige leerlingen leveren meerdere gedichten in en willen ook
dat die allemaal in de bundel komen. Ze zijn echt trots als het af is en ingeleverd.
Vorig jaar stonden er zo'n 120 gedichten in van circa 80 leerlingen.’
Josemans laat ook extra bundels drukken voor gebruik in de lessen in de lagere
klassen. De leerlingen reageren daar altijd positief op: ‘Ze vinden het leuk om
gedichten tegen te komen van mensen die ze kennen en kunnen er een hele tijd in
zitten lezen.’ Ook de schrijvers zelf blijven trots op hun werk. ‘Vaak ook komen
leerlingen na een jaar hun hele leesdossier ophalen,’ vertelt Josemans. ‘Soms is dat
omdat ze het nodig hebben voor een vervolgopleiding, soms ook gewoon omdat
literatuur kennelijk een beetje voor ze is gaan leven.’
Leerlingen produceren steeds een ontroerende, humoristische, persoonlijke en
kritische bundel. ‘Vaak zit ik er zelf nog in te lezen,’ vervolgt Josemans. ‘Het is een
mooie herinnering aan de leerlingen en de lessen die je met ze had.’
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Werk in uitvoering
Tussenstand Bazar - lezen met plezier op het vmbo
De experimentele versie van het vmbo-leesbevorderingspakket Bazar wordt
dit schooljaar op elf scholen beproefd. Het pakket is samengesteld uit ruim
25 bestaande projecten voor het vmbo. Het stelt de school in staat om
structureel aan leesbevordering te werken in de vier leerjaren van het
vmbo en zelfs daarbuiten, in de verlengde schooldag. Tijdens het proefjaar
zijn de projecten verspreid over de proefscholen, zodat in eenjaar tijd
duidelijk wordt of alle onderdelen van het pakket aan de wensen en
verwachtingen van de praktijk voldoen.
Kees Broekhof
De schaal waarop de proefinvoering plaatsvindt, verschilt per locatie. De twee
uitersten zijn een school waar alle vmbo-klassen in alle vier de leerjaren meedoen
en een school waar één docent Bazar uitvoert in één brugklas. Dit levert een divers
beeld op aan ervaringsgegevens, die gebruikt worden om de materialen zo nodig
verder bij te stellen. De proefscholen hebben elk hun eigen beweegredenen om met
de proefinvoering mee te doen: ‘Dit is een mooie aanvulling op ons taalbeleid.’ ‘Ha,
kunnen we eindelijk eens iets gaan doen met jeugdboeken!’ ‘We willen het koppelen
aan CKV.’ Wat de scholen met elkaar gemeen hebben, is een aantal enthousiaste
vmbo-docenten Nederlands, die het als een uitdaging zien om het lezen van fictie en
non-fictie onder hun leerlingen te stimuleren. Fictie wordt daarbij overigens breed
opgevat: naast jeugdromans komen ook strips, poëzie, film, theater, kranten en
tijdschriften aan bod.

Evaluatie
De ervaringen van de proefscholen worden van nabij gevolgd. Docenten vullen na
afloop van een project een evaluatieformulier in waarop zij kunnen aangeven wat
zij goed en minder goed vonden aan het projectmateriaal. Wat werkte wel of niet in
de klas? Sloten de opdrachten voldoende aan bij het niveau van de leerlingen? Was
de informatie voor de docent voldoende en duidelijk genoeg? Daarnaast vinden er
geregeld gesprekken plaats tussen de landelijke Bazarcoördinatie en de
Bazar-coördinator in de school. In die gesprekken gaat het vooral over de
organisatorische aspecten van de invoering. Loopt het project volgens de afgesproken
planning? Hoe verlopen de contacten met de projectpartners buiten de school? Hoe
loopt de logistiek binnen het project? Deze evaluatiegegevens geven een aardig beeld
van diverse aspecten van de invoering. Dat is van belang voor het verder verfijnen
van het lesmateriaal en van de docentenhandleiding bij het Bazar-pakket.

Ervaringen
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De ervaringen in de afgelopen periode zijn overwegend positief. Docenten merken
- soms tot hun verbazing - dat hun leerlingen lezen helemaal niet vervelend vinden,
integendeel. Een docente van het Haarlemse Noordzee College vertelt:
‘Ik had een groep meisjes, die wisten gewoon niet meer van ophouden. We deden
het project “Ik zoek een vriend m/v” en ze vonden die boeken zo leuk, dat ze zelfs
in de pauze bleven doorlezen.’
Het enthousiasme bij de jongens lag wat lager, maar ook zij hadden genoten van de
boeken over vriendschap en verliefdheid. Ook het filmproject ‘Lezen in het donker’
viel in goede aarde. Door de uitgebreide voorbereiding keken de leerlingen met
andere ogen naar de films en werden er bij de nabespreking geanimeerde discussies
gevoerd. Voor de leerlingen was het natuurlijk extra leuk om onder lestijd met z'n
allen naar de bioscoop te gaan.
Er worden natuurlijk ook wel wat kanttekeningen geplaatst. Zo blijkt het niet altijd
eenvoudig om aan de gewenste aantallen boeken te komen. Dat probleem doet zich
voor bij enkele projecten waarin gewerkt wordt met
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opdrachten bij specifieke boektitels. Dit is beslist een gegeven waarmee in de verdere
invoering rekening gehouden moet worden.
Ook de tijd die nodig is voor de coördinatie van het project in de school valt nog
wel eens tegen. Niet alle scholen hebben uren vrijgemaakt voor de coördinatie en
het is dan ook niet verwonderlijk dat op de scholen waar de coördinatie in de vrije
tijd moet gebeuren, docenten wel eens klagen over de tijdsinvestering die gemoeid
gaat met plannen, afspraken maken met instellingen buiten de school, materialen
kopiëren en wat dies meer zij.
Sommige projecten hanteren werkvormen die in het vmbo niet gangbaar zijn. Het
gaat dan vooral om het samenwerken in kleine groepjes. In de Bazar-editie van De
Jonge Jury voor het derde leerjaar vormen groepjes leerlingen in de klas een soort
mini-jury met een voorzitter, een verslaggever, een tijdbewaker en een presentator.
Voor de docente was dit een nieuwe manier van werken, die gelukkig goed uitpakte:
‘Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten, maar het ging heel goed. De
leerlingen vonden het juist leuk om eens op een andere manier aan een opdracht te
werken.’
Aan het einde van de lessenserie presenteert ieder groepje een boek voor de klas.
Sommigen doen dat nog voorzichtig, met niet meer dan een kort voorleesfragment,
maar anderen grijpen hun kans om er iets bijzonders van te maken:
‘Een van die groepjes speelde een scène na uit een boek van Carry Slee, waarin een
jongen een ongeluk krijgt. Nou, ze hebben een rolstoel geregeld en er was een jongen
in de klas die toevallig al met zijn arm in het gips liep, dus die was een mooi
slachtoffer!’

Vervolg
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De rest van het lopende schooljaar gaan de proefscholen verder met het uitproberen
van de materialen. De eerste indrukken zijn gunstig, dat is belangrijk. Diverse scholen
buiten het proeftraject, maar ook bibliotheken en gemeenten, hebben al interesse
laten blijken in Bazar. Hun beslissing om het pakket wel of niet te gaan invoeren zal
mede afhangen van de ervaringen van de proefscholen. Over die ervaringen houden
we u op de hoogte.
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Leeswijzer
Als een vogel in een kooi
Charlotte Gingras
Averbode, 2000
f 22,50 / Bfr 395
Je bent 15, je houdt van dieren en van tekenen en je zou graag heel veel vrienden
willen hebben, maar die heb je niet. Bovendien zijn je vader en je moeder zo goed
als uit elkaar. Van niemand krijg je de aandacht die je verdient. Het is een situatie
die niet denkbeeldig is voor heel wat jonge mensen. Omwille van die grote herkenen inleefbaarheid maakte Charlotte Gingras van deze probleemsituatie dan ook een
verhaal. Dat verhaal gaat over Mira, een meisje dat op een dag geconfronteerd wordt
met een nieuwe leerling in de klas. Die leerling heet Cath en ze is

niet alleen bloedmooi, maar ze weet ook van aanpakken. Mira begrijpt dat Cath
anders is dan zij zelf, niet zo zwijgzaam namelijk en helemaal zonder scrupules.
Dankzij Cath leert Mira dat ze voor zichzelf moet opkomen. Beetje bij beetje komt
ze ook tot het besef dat ze niet zomaar iemand, maar op haar manier uniek is.
Toch komt het tussen Cath en Mira tot een breuk. Mira wil zelfs nooit meer nog
een vriendin. Wanneer op de koop toe haar vader sterft, stort Mira's wereld helemaal
in elkaar en ten einde raad slaat ze op de vlucht. Dit is meteen het hoogtepunt van
het spanningsweb dat rond de figuur van Mira in het verhaal wordt opgebouwd. Als
lezer vrees je zelfs even dat het met Mira verkeerd zal aflopen. Gelukkig is dat niet
zo, want Mira vlucht in de armen van een therapeute bij wie ze langzamerhand gaat
inzien dat ze de vrijheid waarnaar ze verlangt niet zal krijgen als ze die niet zelf
neemt. Het verhaal over Mira wordt met andere woorden het verhaal over iemand
die er na heel wat vallen en opstaan uiteindelijk toch in slaagt het negatieve zelfbeeld
definitief van zich af te gooien. Uit dit alles mag blijken dat het hier om een uiterst
gevoelige adolescentenroman gaat die sterk symbolisch geladen is.
Heel wat jonge lezers zullen zich dan ook met Mira kunnen identificeren en dat
maakt het net zo boeiend om met het boek eventueel ook in de klas aan de slag te
gaan. De subtiele verkenning van Mira's gevoelens kan namelijk leiden tot een boeiend
klasgesprek. Bovendien is het verhaal bijzonder vlot en beeldrijk geschreven en dat
is voor de leerkracht Nederlands altijd mooi meegenomen. Wat mij betreft kreeg het
boek in 1999 dan ook terecht de Prix du Gouverneur Général, de hoogste literaire
bekroning in Canada. Benieuwd of u het met me eens bent.
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Anna's kind
Unni Lindell
Lemniscaat, 2000
f 26,50 / Bfr 483
Van de Noorse schrijfster Unni Lindell kennen we onder andere De Zuigzoen, een
opmerkelijk verhaal over vriendschap en emoties. Met Anna's kind schreef Lindell
alweer een zeer fijnzinnig psychologisch verhaal dat de lezer bij momenten echt naar
de keel grijpt. Dit keer heet het hoofpersonage Anna. Het is vakantie en Anna brengt
die vakantie door aan zee. Daar voelt ze zich aangetrokken tot het strand en het water,
maar vooral ook tot Didrik, een ietwat oudere jongen die ze op een dag toevallig
leert kennen. Anna ontdekt bij zichzelf gevoelens die ze

nooit eerder heeft gekend, maar die gevoelens kan en durft ze niet meteen aan Didrik
te tonen. Haar vriendin Amanda, die eveneens verliefd is op Didrik, doet dat wel en
dat maakt Anna vreselijk jaloers. Behalve over een vakantieliefde gaat dit boek dus
ook over het einde van een vriendschap tussen twee boezemvriendinnen. Die groeien
immers uit elkaar door wederzijdse jaloezie.
Unni Lindell is erin geslaagd deze problematiek op een heel geloofwaardige manier
gestalte te geven. Dat maakt het boek dan ook zo bijzonder. Ook in de rest van het
verhaal bewijst de schrijfster dat ze inzicht heeft in de psychologie van haar
personages. Wanneer Anna alleen achterblijft, weet die met haar opgekropte
verlangens geen
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raad. Daardoor wordt ze ongewild zwanger. Ze durft het aan niemand te vertellen.
Op een dag doet ze het toch en haar ouders besluiten tot een abortus. Zeer tegen de
zin van Anna, want die wil het nieuwe leven in haar buik niet zomaar doen sterven.
Uiteindelijk beslist ze dan ook om het kind te houden.
Het is vooral rond deze beslissing dat je in de klas een discussie kunt voeren. Op
het einde van het verhaal blijven namelijk heel wat vragen over Anna en haar kind
open. Die vragen kunnen de leerlingen voor zichzelf formuleren. Zal Anna haar kind
kunnen opvoeden of zal haar moeder zich te veel willen bemoeien? Komt het ooit
nog weer goed tussen haar en Didrik of zal de jonge vrouw alle verantwoordelijkheid
alleen moeten dragen? Deze en andere vragen geven jonge mensen de kans hun eigen
mening in verband met abortus en ongewilde zwangerschap onder woorden te brengen.
Tegelijk krijgen ze een dieper inzicht in problemen waarmee ze vroeg of laat ook
zelf kunnen geconfronteerd worden. Dat dat inzicht er komt dankzij een goed
jeugdboek, kun je als leerkracht en/of pedagoog alleen maar toejuichen.
SDJ

Witte pijn
Ina Vandewijer
Davidsfonds/Infodok, 2000
f 34,50 / Bfr 595
Een debuut dat meteen een Boekenleeuw wegkaapt, dat gebeurt niet vaak. Als
recensent wil je dan ook graag weten waarom dat debuut deze eer te beurt is gevallen.
In wat volgt zal ik u proberen duidelijk te maken dat de prijs wel degelijk is verdiend.
Witte pijn is het verhaal van Tim die tijdens de vakantie gaat wonen bij zijn grootvader
op Victoria Island, een onherbergzaam gebied in het uiterste noorden van Canada.
Daar leert Tim de gewoonten en de gebruiken van de plaatselijke bevolking kennen.
De confrontatie met deze zo andere wereld

brengt bij de jonge Tim een cultuurschok teweeg. Ina Vandewijer weet deze
confrontatie op een geloofwaardige manier weer te geven. Ze beschrijft immers op
een heel directe manier de twijfels en de angsten die Tim temidden van de Inuits,
want zo heet dit volk, kenmerken. Voor Tim is het elke dag weer vechten. Vechten
tegen de natuur. Leven en overleven, daar komt het op aan. Een absolute climax in
het boek vormde voor mij de passage waarin Tim in een sneeuwstorm terechtkomt
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en meer dan ooit tevoren moet vechten voor zijn leven. Het gevecht tegen de natuur
en voor zichzelf bereikt hier immers zowel inhoudelijk als verteltechnisch gezien
een hoogtepunt. Tegelijk betekent het voor Tim een keerpunt in zijn jonge bestaan:
voor het eerst gaat hij nadenken over zijn eigen doen en laten en over de zin en onzin
van het leven. Zo krijgt het avonturenverhaal over de jonge halfbloed Inuit vooral
naar het einde toe een filosofische ondertoon.
Wie deze roman leest, moet even wennen aan de structuur ervan. Het boek valt
immers uiteen in drie verhalen waaronder een parallelverhaal over een pas geboren
ijsbeer die net als Tim moet vechten om te overleven. Even wennen is het ook aan
de setting van de gebeurtenissen, want het geheel speelt in een voor de lezer niet
meteen vertrouwde omgeving, maar dat maakt het juist zo spannend. Samengevat
kan ik het debuut van Ina Vandewijer een indringend verhaal noemen dat het wil
hebben over het leven en de dood en over de groeiende vriendschapsband tussen een
jongen en zijn grootvader. Het samenbrengen van twee generaties leidt in tegenstelling
tot wat in sommige andere verhalen gebeurt in dit boek niet tot een conflict. Jong en
oud hebben hier namelijk wat van elkaar te leren. Dat is dan ook de boodschap die
de auteur volgens mij wil uitdragen. Het resultaat is een navoelbaar boek dat geschikt
is voor jongeren vanaf dertien jaar.
SDJ
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Kermis in de hel
Norman Silver
Lemniscaat, 2000
f 28,50 / Bfr 501
Wanneer u op zoek bent naar een historisch goed gedocumenteerd en tegelijk
spannend verhaal rond de problematiek van de Apartheid, dan raad ik u aan het
nieuwste boek van Norman Silver te lezen. In Kermis in de hel brengt deze vanuit
Zuid-Afrika naar Engeland geëmigreerde auteur namelijk een nuchtere schets van
de zorgen en problemen van enkele Zuid-Afrikaanse jongeren die dagelijks met het
fenomeen Apartheid geconfronteerd worden. Deze jongeren hebben allemaal een
andere achtergrond. Reena is blank, Thulani is zwart, Rebecca is een kleurlinge en
Jay is Indisch.

Toch klikt het tussen deze vier mensen en dat is het wat dit boek zo waardevol maakt.
De grondgedachte namelijk dat echte vriendschap niets te maken heeft met wie je
bent, maar alles met hoe je bent. Voor elk van deze vier meisjes is het leven in
Johannesburg haast ondraaglijk geworden. Reena bijvoorbeeld maakt van dichtbij
mee hoe er gemoord en verkracht wordt en ze ziet ook hoe drugs het leven van jonge
mensen kapot maken. De opeenstapeling van slechte gebeurtenissen maakt van het
verhaal dan ook een echt kommer- en kwelboek. Terwijl je het boek leest, krijg je
gaandeweg steeds meer medelijden met het trieste bestaan dat Reena en haar
vriendinnen in Johannesburg leiden. Als lezer zoek je met de personages als het ware
mee naar een uitweg en je bent dan ook blij wanneer die er eindelijk komt. Op een
dag leren Reena en haar vriendinnen immers een zwarte kunstenaar kennen en die
zet de jongeren ertoe aan om hun gevoelens ten aanzien van de gebeurtenissen in
hun land in een schilderij tot uitdrukking te brengen. Op die manier krijgt het leven
van deze vier jonge mensen uiteindelijk toch weer zin en dat is voor de lezer echt
wel een opluchting.
Met zijn verhaal toont Norman Silver aan dat een toekomst waarin Apartheid geen
rol meer speelt verder ligt dan we doorgaans denken. Het lijkt mij dan ook zeer zinvol
om hierover met de leerlingen te debatteren. Zo'n debat kunt u na lectuur van het
boek organiseren, maar het is ook mogelijk om het als opstapje naar het verhaal toe
te gebruiken.
SDJ
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Colfbewegingen
Hilde Hagerup
Piramide, 2000
f 24,95 / Bfr 495
Anna Rise is twaalf en zit in het laatste jaar van de basisschool. Echt gelukkig is
Anna niet, want ze heeft een beugel, een bril en een wipneus. Die vallen vooral op
wanneer Anna in de buurt is van Emma, want Emma is precies het omgekeerde en
zoveel mooier. Aan de ene kant voelt Anna zich tot Emma aangetrokken, aan de
andere kant wil ze graag van haar af. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo zou
je Golfbewegingen van de Noorse schrijfster Hilde Hagerup kunnen samenvatten.
Een jeugdroman die het wil hebben over pesten en gepest worden, een maatschappelijk
fenomeen dat kenmerkend is voor een tot het uiterste toe geïndividualiseerde
samenleving waarin heel wat mensen zich ten koste van anderen op het voorplan
proberen te profileren. Over deze pijnlijke problematiek zijn al heel wat boeken
verschenen. Toch is dit boek niet zomaar het zoveelste in de rij. Door de subtiele
verkenning van gevoelens is het verhaal over Anna een fijnzinnige roman geworden
en een veelbelovend debuut.
In elf hoofdstukken laat de schrijfster het meisje Anna vertellen hoe het tussen
haar en Emma tot een breuk is kunnen komen. Hierbij slaagt Hagerup er volgens mij
heel goed in een evenwicht te vinden tussen de vertellende Anna enerzijds en de
belevende Anna anderzijds. Daar waar Anna de pesterijen in haar herinnering opnieuw
beleeft, kan de lezer zich trouwens perfect met het slachtoffer identificeren. Tegelijk
zal die lezer de moedige daad die Anna aan het eind van het verhaal stelt - ze bijt
dan in Emma's hand - door het gekozen vertelstandpunt beter kunnen appreciëren.
Dit eigentijdse verhaal dat bruikbaar is om tot een openhartig gesprek te komen, is
dan ook een echte aanrader.
SDJ
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na schooltijd
Oproep
Wie heeft interessante sites gevonden? Wie bezoekt wel eens een pagina die ook van
belang kan zijn voor vakgenoten?
Welke website zou u het liefst doorgeven?
De redactie van Tsjip/Letteren doet een beroep op u.
Heeft u een tip voor uw collega Nederlands of CKV? Meld het ons, het liefst
digitaal (amraukema@lezen.nl). Geef in een korte beschrijving weer wat leerlingen
en docenten met de desbetreffende website kunnen doen. Dan geven we samen een
nieuwe invulling aan de rubriek ‘Na schooltijd’.
Graag uw reactie!
Dank en vriendelijke groet,
de redactie
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Agenda
14 maart - 29 december
Tentoonstelling ‘We komen van ver, maar wel met grote passen; het
kinderboek in Vlaanderen in de 20e eeuw’
Literair Museum, Bampslaan 35, Hasselt. Open wo-za 14-17 en volgens afspraak.
Telefoon (B) 011 261787, fax 232297, groepsbezoeken 222624

T/m 29 juli
Dansvoorstelling Een Midzomernachtsdroom, gebaseerd op de komedie
van Shakespeare
Inlichtingen: Opus One, telefoon (NL) 020 6125034, fax 4897205, e-mail
info@opusone.nl, internet www.opusone.nl

1-4 juli
12th European Reading Conference
Dublin. Zie internet http://homepage.eircom.net/~reading

9-12 juli
30th International Association of School Librarianship Conference en 5th
International Forum on Research in School Librarianship, 7lsInspiring
Connections, Learning Libraries and Literacies'
Waipuna Lodge, Auckland, New Zealand. Inlichtingen: zie internet
www.scimworx.vuw.ac.nz/conferences/iasl/index.htm

11-14 juli
Internationaal seminar Digital cultural heritage: finding aids and analysis
tools in archives and memory institutions
Maastricht. Informatie: Amsterdam-Maastricht Summer University, telefoon (NL)
020 6200225, fax 6249368

15 september - 13 oktober
Christelijke Kinderboekenmaand (Nederland)
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Thema: ‘Vrij zijn!’. Inlichtingen: Werkgroep Christelijke Kinderboeken, telefoon
(NL) 038 4239394, fax 4239395, e-mail beleid.clk@tref.nl

20 september 2001 - 1 april 2002
Tentoonstelling over Imme Dros en Harrie Geelen
In het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum in Den Haag opent op 20
september een tentoonstelling, ter gelegenheid van Dros' 65e verjaardag op 26
september. De tentoonstelling blijft tot 1 april 2002 te zien. Inlichtingen: Letterkundig
Museum/Kinderboekenmuseum, telefoon (NL) 070 3339666, e-mail info@nlmd.nl,
internet www.kinderboekenmuseum.nl of www.letterkundigmuseum.nl

26 september
Studiedag ‘Literatuuronderwijs, een vak apart’
Amersfoort, CPS. Zie www.cps.nl.

26-29 september
‘A must or a-muse: art and culture in education: policy and practice in
Europe’, internationale conferentie over de toekomst van de
cultuureducatie
Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen. Boekmanstichting, Expertisecentrum
Cultuureducatie, Erasmus Universiteit. Informatie: Erica Haffmans, Boekmanstichting,
telefoon (NL) 020 6243736, e-mail: amustoramuse@boekman.nl

3-13 oktober
Kinderboekenweek (Nederland)
Motto: ‘woensdagmiddag, lees over je hobby’. Thema: vrijetijdsbesteding. Auteur
Kinderboekenweekgeschenk: Guus Kuijer. Zie ook www.cpnb.nl

3-29 november
Kinderboekenfestival Nederlandse Antillen
Inlichtingen: N.A.N.A., telefoon (NL) 020 6734859, fax 6762189, e-mail
nana@xs4all.nl

31 januari 2002
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Derde Landelijke Gedichtendag (Nederland en Vlaanderen)
Inlichtingen: Stichting Poetry International, Gedichtendag, William Boothlaan 4,
3012 VJ Rotterdam, telefoon (NL) 010 2822777, fax 2822775, e-mail
gedichtendag@poetry.nl, internet www.poetry.nl/gedichtendag

13-23 maart 2002
Boekenweek (Nederland)
Motto: Hebban olla vogala nestas. Thema: verhalen en gedichten over de liefde.
Boekenweekgeschenk: Anna Enquist. Zie ook internet www.cpnb.nl

22-27 juli 2002
European Culture in a Changing World: Between Nationalism and
Globalism
Aberystwyth, Wales. Zie internet www.aber.ac.uk/tfts/issei2002

19-24 augustus 2002
Education through art: InSEA 3ist world congress
New York City, VS. Informatie: Judith Burton, InSEA, telefoon (USA) 001 212
6783419, fax 6783746

23 april - 24 september 2004
The universal forum of cultures
Barcelona, Spanje. Informatie: telefoon (E) 00 34 934012004, e-mail
forum@barcelona2004.org, internet www.barcelona2004.org
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binnenkant voorplat

[Nummer 3]
Tsjip
Bonnie legt haar arm om mijn hoofd heen en duwt mijn gezicht tegen haar bloes.
Ik krijg bijna geen lucht. Ik haal mijn schouders op, dat Bonnie weet dat ik bijna
stik en het niet erg vind.
Ze streelt mijn rug op haar manier, alsof ze er gitaar op speelt. Daar mag ze nog
lang mee doorgaan. Ze mag er ook bij zingen, zoals zij zingt.
‘Het komt wel goed. Het komt wel goed. Het komt wel.’
Haar stem valt stil, haar hand ook. In haar borst, waar mijn hoofd tegenaan ligt,
hoor ik haar adem horten. Ik hoor haar heel stilletjes ‘Jezus’ zeggen.
‘Jezus, moet je die twee nu zien.’
Ze laat me los, zodat ik kan zien wat ze bedoelt.
Mijn gezicht is verfrommeld en mijn oogleden plakken aan elkaar, maar ik wrijf
tot ik weer in de tuin ben, en om me heen kan kijken.
Als eerste krijg ik Bootsman in het oog. Hij wacht in zijn rolstoel voor de deur
van de keuken. Het licht van binnenuit staat als een kamertje om hem heen. Ik hoor
hem mummelen. Hij zegt dat hij een toren heeft gebouwd. Hij zegt dat hij een hond
nalaat. Hij zegt dat ze in Charlestown goed kunnen dansen. Maar wat doet zo'n jongen
daar verder? Wat kun je daar wel wat je hier niet kunt?
Ik moet lachen. Ik moet echt heel breed lachen. Ik laat al mijn tanden zien, want
ongeveer vier meter boven Bootsmans hoofd, terwijl hij daar in zichzelf opgesloten
zit en altijd weer hetzelfde mompelt, zit Edie. Hij ziet haar niet, en zij kijkt niet naar
hem.
Zij kijkt naar niemand. Ze is een wit engeltje dat ook in zichzelf zit opgesloten.
Ze zit in de dakgoot en staart ernstig voor zich uit. Met haar arm maakt ze een
draaiende beweging boven haar hoofd. Ze draait en draait. Ze denkt dat haar gezicht
licht geeft. Nu wel. Nu niet.
‘Edie!’ roep ik. ‘Edie, wat doe je, dat mag niet!’
‘Waarom niet?’ roept ze terug. Ze houdt niet op met draaien en licht geven. De
schepen moeten haar goed begrijpen.
‘Omdat het gevaarlijk is. Kom naar beneden. Kom hier!’
‘Ja!’ roept ze terug. ‘Kom hier! Kom hier!’
‘Jezus,’ zegt Bonnie tegen mij. Ze giechelt, en wauwelt iets wat ik niet versta,
omdat haar lippen spannen van het lachen. Ze zet een paar stappen naar het huis toe.
Ze moet onze moeder zijn, vindt ze zelf, en de ene keer moet ze een oude hond
voeren, de andere keer moet ze Bootsman helpen, en nog een andere keer mij troosten
of Edie uit de dakgoot halen.
Een paar meter verderop blijft ze staan.
Bootsmans hond kruist haar pad.
Ze kijkt op hem neer, naar hoe hij naar het huis terugkeert.
Hij sloft, neemt alle tijd van de wereld, laat zijn kop hangen en kijkt vanonder zijn
wenkbrauwen naar omhoog. Zijn blik zegt dat hij eigenlijk niet meer weet wat hij
net gedaan heeft.
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Bonnie en ik volgen hem naar de keukendeur, waar hij drie keer om zijn as draait,
en tenslotte weer deurmat wordt.
Bonnie draait zich naar me om. Ze tilt haar armen op en steekt haar handen vragend
naar me uit. Zoals ze erbij staat lijkt het alsof ze ons allemaal aanwijst.
‘Kan het kwaad?’ zegt ze.
Nee, denk ik. Heel gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar het kan erger.
Bonnie breit een sok. Edie zit op het dak. Bootsman praat tegen niemand. Zijn hond
huilt naar de maan.
Dat wordt een mooie brief.
Ik kijk over mijn schouder naar Axel, of hij ons ziet.
Nee.
Hij slaapt al, diep, met zijn rug tegen de buik van Mortimer aan.
Bart Moeyaert, Het is de liefde die we niet begrijpen. Amsterdam/Antwerpen: Querido,
2001; p. 93-95.
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Redactioneel
Het schooljaar 2001-2002 is alweer wat weken aan de gang. In het derde nummer
van Tsjip/Letteren, het eerste in het nieuwe schoolseizoen, treft u bijna traditiegetrouw
een aantal artikelen die te maken hebben met de voorjaarssalon, zoals de Stichting
Promotie Literaire vorming die jaarlijks organiseert. Als thema van de salon was
gekozen voor ‘de veelkleurige canon’.
Door een treinstaking die half Nederland lam legde op 6 april, kon ook deze salon,
die in Utrecht - het epicentrum van de Nederlandse Spoorwegen - zou plaatsvinden,
geen doorgang vinden. Cor Geljon en Marianne Hermans waren bereid hun bijdrage
alvast op schrift te stellen; deze treft u aan in dit nummer. Daarnaast vonden we ook
andere auteurs bereid een bijdrage te leveren aan dit nummer van Tsjip, dat als thema
‘veelkeurige jeugdliteratuur’ meekreeg. De salon heeft overigens op 5 oktober
plaatsgevonden, kort voor het verschijnen van dit nummer.
Tsjip/Letteren bevat deze keer bijdragen van drie wetenschappers: Katrien Vloeberghs,
Marianne Hermans en Cor Geljon. Zij doen achtereenvolgens verslag van hun
onderzoeken naar jeugdliteratuur in multicultureel perspectief, naar de interculturele
invulling van het literatuuronderwijs en CKV-1, en naar de reacties van Turkse en
Nederlandse scholieren bij het lezen van een Turks verhaal. Cedric Stalpers,
onderzoeksmedewerker van de Provinciale Bibliotheek Centrale Noord-Brabant,
gaat in op het leen- en leesgedrag van adolescenten. Als tegenwicht tegen deze
wetenschappelijke benaderingen vindt u de weerslag van een gesprek dat
Tsjip-redacteuren Hannie Humme en Mireille Oostindië hadden met de Vlaamse
auteur Bart Moeyaert. Zij interviewden hem over zijn literatuuropvatting en ontlokten
hem forse uitspraken over het onderwijs.
Verder in deze Tsjip de vaste rubrieken met boekbesprekingen, websites en de column
van Jacques de Vroomen.
Als u als lezer suggesties heeft, zijn die van harte welkom. Op naar jaargang 12,
want als u dit leest, is nummer vier van jaargang 11 alweer een eind op streek, net
als dan het schooljaar.
Veel leesplezier.
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Uitglijden en vasthaken in hedendaagse multiculturele
jeugdliteratuur
Verdraagzaamheid versus respect voor andersheid
In de jeugdliteratuur over culturele diversiteit kan inzicht in de
verschillende ‘weerhaken’ van het pleidooi voor multiculturaliteit
verhelderend werken. Om bij het schrijven over een interculturele
ontmoeting niet te struikelen, kan het belangrijk zijn om oog te krijgen
voor de wrijvingsvlakken, de verschillende vallen die door op het eerste
gezicht onschuldige argumenten opgezet kunnen worden. Wat is de
eigenlijke inzet in het debat over een multiculturele samenleving? En wat
gebeurt er wanneer een maatschappelijk model zonder aanpassingen of
wijzigingen wordt overgeplaatst naar de jeugdliteratuur, dat wil zeggen
naar de fictieve constructie van een werkelijkheid? Een analyse van een
aantal romans uit het laatste decennium kan onze blik scherpen voor de
onvermoede gevolgen en vooronderstellingen van het maatschappelijke
debat over tolerantie en gelijkgerechtigdheid enerzijds en respect voor de
onvergelijkbare authenticiteit van elke cultuur anderzijds.
Katrien Vloeberghs
Wanneer de zwarte veertienjarige Miriam wordt aangenomen als hulp in het
huishouden van de blanke familie van Rensburg in Bloemfontein, Zuid-Afrika, schrikt
ze van het contrast tussen de woonomstandigheden die zij gewend is en de luxe die
ze in de villa aantreft. Maretha Maartens beschrijft in Zakjesmensen hoe Miriam bij
het begin van haar eerste werkdag haar uiterlijke verschijning vergelijkt met die van
een van haar werkgevers:
‘Ze kijkt langs haar eigen dunne benen naar beneden. Mijn voeten lijken wel
schuurpapier, vergeleken met die van haar. Ik zal er zalf of olie op moeten smeren,
anders haken mijn schilferige voeten nog eens vast in de lange haren van de
vloerbedekking van dit huis.’1
In het treffende beeld dat Maartens hier oproept, worden de aarzelende onzekerheid
van het meisje voelbaar en de gedachte dat zij zich zal moeten aanpassen aan een
cultureel - en niet in het minst ook materieel - andere omgeving. Pas in het bewustzijn
van deze frictie, pas nadat ze een paar keer vastgehaakt zijn in de dialoog met de
ander, slagen Miriam Tsosane en Thea van Rensburg erin een duurzame vriendschap
uit te bouwen, over materiële, etnische en culturele grenzen heen.

Ontmoeting en uitwisseling
In de jeugdliteratuur van de laatste dertig jaar is de multiculturele thematiek goed
vertegenwoordigd. In tegenstelling tot publicaties van vroegere datum die vaak blijk
gaven van een openlijk eurocentrische of zelfs racistische basisinstelling, houdt de
recente jeugdliteratuur een eenstemmig pleidooi voor verdraagzaamheid en respect
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ten aanzien van verschillende aspecten van onze multiculturele samenleving. Uiteraard
is dit een positieve ontwikkeling die op zich alleen maar kan worden aangemoedigd.
Blijkt kinder- en jeugdliteratuur inderdaad te fungeren als een ontmoetingsplaats
tussen verschillende culturen? En wat gebeurt als verschillende culturen elkaar in
het medium van literatuur ontmoeten? Vindt in deze kinder- en jeugdliteratuur een
uitwisseling plaats tussen twee culturen, die twee polen zou veronderstellen die
beiden een verandering ondergaan, en wederzijds elementen opnemen van hun
tegenpool? Deze vraagstellingen vormen het uitgangspunt van dit artikel. De termen
‘ontmoeting’ en ‘uit-
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wisseling’ stellen namelijk onvermoed maar terecht hoge eisen aan de kinderen
jeugdliteratuur over multiculturaliteit. Uit een analyse van de belangrijkste tendensen
en verhaalpatronen zal blijken dat deze eisen in talrijke vertegenwoordigers van het
genre niet

worden ingelost. De hedendaagse jeugdliteratuur wordt dan misschien wel gekenmerkt
door een expliciet betoog van verdraagzaamheid, fundamentele gelijkheid en respect
voor elk anderszijn. Toch zal uit dit artikel en uit de concrete voorbeelden blijken
dat dat nog niet voldoende is om wederzijdse ontmoetingen met het cultureel andere
te verwezenlijken.

Gelijkheid of verschil
Twee basishoudingen tegenover ‘het andere’ werken zowel in het maatschappelijk
debat als in de jeugdliteratuur over multiculturaliteit sterk door. Ten eerste heeft de
ideologiekritiek de jeugdliteratuur vanaf de jaren zeventig sterk veranderd en is haar
invloed nog steeds te merken. Zij heeft emancipatie aangemoedigd, engageerde zich
tegenover minderheden en onderdrukten, en stelde hierdoor fenomenen zoals
eurocentrisme en racisme aan de kaak. De jeugdliteratuur en de jeugdliteraire kritiek
die zich aan dit denkkader oriënteren, nemen in het debat over multiculturaliteit in
onze samenleving een positie in die pleit voor dialoog, integratie, tolerantie en op
een redelijke manier bereikte consensus. De overtuiging dat alle mensen universeel
gelijkwaardig zijn en over dezelfde rechten en plichten beschikken, maakt het volgens
het gelijkheidsdenken mogelijk om de maatschappij op een rechtvaardige en
democratische manier te organiseren. Het behoud van de unieke andersheid van elke
cultuur is dan minder cruciaal dan het bereiken van dialoog, van een voor iedereen
aanvaardbaar samenleven in respect en verdraagzaamheid.
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Dat is anders in het verschildenken of alteriteitsdenken dat de tweede houding
kenmerkt en dat pleit voor de radicale erkenning van de andersheid van culturele
minderheden. Het onvoorwaardelijke respect wordt dan beschouwd als de enige
manier om de teloorgang en assimilatie van culturele verschillen in de dominante
maatschappelijke cultuurvorm te verhinderen. Uit een analyse van hedendaagse
jeugdboeken blijkt dat beide denkkaders een invloed uitoefenen op de
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manier waarop omgegaan wordt met het cultureel andere in de verhalen. Het
gelijkheidsdenken is gericht op verdraagzaamheid, integratie en redelijke consensus,
terwijl het verschildenken de radicale erkenning van het cultureel andere als zodanig
vooropstelt. Ik zal nu aan de hand van voorbeelden argumenteren dat beide
benaderingen een aantal specifieke problemen met zich meebrengen. In een analyse
van enkele werken die uitgaan van de idealen van integratie, wordt duidelijk dat
nuttigheid vaak de dubieuze weg naar aanvaarding is. Maar ook wanneer de radicale
andersheid als zodanig wordt verdedigd, liggen verholen eurocentrisme en racisme
dreigend dicht in de buurt. De moeilijkheden en beperkingen van beide denkkaders
kunnen er verantwoordelijk voor worden gesteld dat het waardevolle en onvervangbare
van wat er in een ontmoeting tussen twee culturen ‘gebeurt’, geblokkeerd wordt en
niet tot uiting komt.

Beledigend argument
In het gelijkheidsdenken wordt verdraagzaamheid in het algemeen behandeld als iets
wat je moet verdienen. Deze voorwaardelijkheid komt in de jeugdliteratuur op twee
manieren tot uitdrukking: de voorwaarde van integratie en de voorwaarde van nut
voor de gemeenschap. Integratie, een kernwoord in het betoog over verdraagzaamheid,
blijkt in jeugdverhalen vaak de ontbrekende schakel, de verzwegen voorwaarde
tussen andersheid en aanvaarding. De rentabiliteit of het nut dat de vertegenwoordiger
van een andere cultuur voor de gemeenschap blijkt te hebben, is een tweede - en niet
in het minst beledigend - argument voor de aanvaarding van de vertegenwoordiger
van een andere cultuur.2 Verrassend vaak en zonder meer gekopieerd en geslikt door
de literaire kritiek vormt het nuttigheidsargument de beslissende factor in jeugdboeken
over anderszijn. Het handelingsschema loopt ongeveer als volgt: een
vertegenwoordiger van een minderheidscultuur wordt gediscrimineerd omwille van
zijn anderszijn; hij toont zijn nut voor de dominante cultuur, bijvoorbeeld door een
heldendaad, door een misdaad op te lossen of door de winning goal van de beslissende
match van het schoolteam te maken; hij wordt vanaf nu getolereerd en kortstondig
zelfs gevierd door de dominante cultuur. Werken als Rob Baetens' Erkan en Ludo
Enckels' De nieuwe speler zijn schrijnend in hun voorspelbaarheid: kritiekloos
kopiëren zij de verdraagzaamheid na bewijs van nuttigheid als model voor een
multiculturele samenleving. De mededeling in De nieuwe speler dat Jan zijn
racistische overtuigingen in vraag gaat stellen, wanneer hij het grote voetbaltalent
van de Koerd Brahim leert kennen, doet angstige vragen rijzen over het respect dat
Jan voor de persoonlijkheid van Brahim heeft - los van zijn voetbaltalent dat het
team van pas komt - én over Jans oorspronkelijke beeldvorming over niet-westerse
culturen.

Langs elkaar heen leven
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In extreme gevallen kan misbruik van de terminologie rond verdraagzaamheid het
pleidooi voor een multiculturele samenleving in zijn tegendeel doen omslaan.
Multicultureel samenleven in verdraagzaamheid wordt dan beperkt tot beveiligd
naast elkaar en langs elkaar heen leven. Het samenlevingsmodel dat in de klasgroep
in Alles mag op kinderdag van Arend van Dam functioneert, staat voor de integratie
van de allochtonen in de Nederlandse cultuur en voor tolerantie van de Nederlanders
ten aanzien van een aantal aspecten van de allochtone culturen. Bij de organisatie
van een aan de Turkse traditie geïnspireerde kinderdag wordt herhaaldelijk nadruk
gelegd op het uitzonderlijke van de situatie. Er is sprake van een dubbele omkering
van de norm, die samengevat kan worden als ‘volwassenen zijn de baas en de cultuur
op deze school is een Nederlandse cultuur’. Zoals een carnavalsfeest eigenlijk de
bedoeling heeft om tijdens een afgebakende periode van grensoverschrijdend gedrag
de grenzen tussen geoorloofd en niet geoorloofd, tussen normaliteit en abnormaliteit
zichtbaar te maken, bevestigt ook dit feest de huidige machtverhoudingen. De kinderen
zelf besluiten zelfs dat ‘één keer per jaar wel genoeg’ is voor een multicultureel
kinderfeest! Hiermee doen ze de subversieve kracht van een dag waarop zij de baas
zijn teniet, en bovendien beperken ze netjes de Turkse invloed op hun Nederlandse
omgeving.
Wanneer de vader van één van de meisjes de bevelen van zijn dochter uitvoert,
verzucht hij: ‘Zijn wij even blij dat het maar één keer per jaar kinderdag is.’ Hiermee
verwijst hij in eerste instantie natuurlijk naar het omgekeerde gezagspatroon van die
dag. In de context van het verhaal klinkt echter het multiculturele aspect van het feest
onvermijdelijk mee - wellicht buiten de intentie van de auteur om. De
voorwaardelijkheid van verdraagzaamheid neemt in Alles mag op kinderdag een
extreme vorm aan: er worden grote inspanningen geleverd om de invloed van het
vreemde zowel in tijd als in plaats strak te begrenzen.

Ander en beter?
Ook de tweede houding tegenover anderszijn, het verschil- of alteriteitsdenken, krijgt
in bepaalde verhalen discriminerende bijbetekenissen. Opvallend is in jeugdboeken
die zich aan dit denkkader oriënteren de ver-
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dediging van premoderne waarden, zoals de eer van de familie, clan-solidariteit, de
betekenis van bloedbanden en ritueeldwang, onvoorwaardelijk respect tegenover
ouders en ouderen. Hierdoor worden traditionele rolpatronen en samenlevingsvormen
positief geëvalueerd, zonder rekening te houden met het feit dat deze in onze
postmoderne samenleving geproblematiseerd werden. De verheerlijking van het
cultureel andere kan dus leiden tot mystificatie en exotisme enerzijds en tot
reactivering van conservatieve waarden anderzijds. Twee voorbeelden van
jeugdboeken waarin een confrontatie tussen leden van een hedendaagse, westerse
samenleving en leden van een premoderne, niet-Europese samenleving beschreven
wordt, illustreren deze met elkaar verbonden gevaren.
De hoofdonderwijzer van een dorp in Burkina Faso voelt zich in Wim Daems' Het
koopkind geroepen om de blanke ontwikkelingswerker het systeem waarbij kinderen
van jongsaf worden verkocht en voor hun eigenaar moeten werken, eens vanuit een
ander, Afrikaans perspectief te tonen. Aan het slot van zijn betoog zegt hij:
‘Daarom is het voor veel mensen vaak nog het beste als ze hun kinderen kunnen
verkopen, en wie kinderen koopt doet dus eigenlijk dubbel goed werk, voor de
kinderen en voor de ouders.’3
Omdat ook de elfjarige hoofdpersoon Ebe Anse Bubke, zelf slachtoffer van deze
vorm van slavernij, zich enthousiast met de uitleg van de onderwijzer akkoord
verklaart, wordt het moeilijk om het standpunt van de auteur te bepalen...
Het radicale respect voor de andersheid kan resulteren in een houding van
doorgedreven relativisme en bijgevolg onverschilligheid. Elk ethisch oordeel vanuit
humanistische principes en elke aanspraak op de universele rechten van de mens
worden vanuit de invulling die hier aan het verschildenken wordt gegeven, onmogelijk
gemaakt. De uitspraak ‘daar is het nu eenmaal anders’ kan als een vrijbrief voor
gelijk welke praktijk fungeren. Wordt het gelijkheidsdenken in bepaalde invullingen
sterk door afgrenzing van het eigen en het ander gekenmerkt, zo is er in Wim Daems'
Drie enkel naar het paradijs een omgekeerde beweging merkbaar. De strategie die
hier in het verschildenken zichtbaar wordt, is niet minder discriminerend en zelfs
expliciet racistisch is. De auteur maakt gebruik van een vertoog van andersheid,
ongereptheid en oorspronkelijkheid, bijvoorbeeld wanneer hij de liefde van de
westerse Katlijn voor Lubo, een jongen van de Tasaday, een archaīsche gemeenschap
in het Filippijnse oerwoud, beschrijft: ‘Ze voelde zich als betoverd. [...] Het was zijn
wezen zelf dat haar beroerde, zijn verrukkelijke natuurlijkheid.’
Katlijns vader, tevens het spreekbuispersonage van de auteur, orakelt op lerarentoon
dat ‘de hersenen van de Tasaday misschien anders (werken) dan de onze. Het viel
me vanavond al op hoe ze volledig in het nu leven en [...] dat ze nauwelijks enig
besef hebben van tijd.’
Op dit moment vergeet hij dat de andere hersenen van de Tasaday ook een ander
besef van tijd tot gevolg zouden kunnen hebben. Verderop gaat hij nog een stapje
verder: hij leert ons dat voedselverzamelaars, zoals de Tasaday, ‘geen behoefte
[hebben] aan betere hersenen’!
Op deze plek schuift het verschildenken pijnlijk uit: er wordt een duidelijk
kwalitatief verschil gemaakt tussen de westerse en niet-westerse mentaliteit. Deze
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enkele citaten kunnen er op wijzen dat exotisme, eurocentrisme en zelfs openlijk
racisme soms dichter bij elkaar liggen dan men op het eerste gezicht zou denken.

Veranderende ontmoetingen
In plaats van modellen voor een multiculturele samenleving zonder meer over te
dragen op een fictieve realiteit in een jeugdboek, zoeken sommige auteurs naar
creatieve alternatieven en mogelijke uitwegen. Gerrie Huiberts' De vlucht van de
zoldervogels is een voorbeeld van een verhaal dat wijst op de grenzen van het
gelijkheidsdenken met het betoog voor integratie en verdraagzaamheid enerzijds én
van het verschildenken met de nadruk op respect voor de culturele andersheid
anderzijds. Het wordt duidelijk dat de verwachting van integratie en aanpassing een
respectloze dwang kan worden, terwijl alleen respect voor de andersheid bij een
concreet probleem geen zoden aan de dijk brengt.
Moon leeft in een multiculturele wijk waar een politiek correcte omgang en een
ruimdenkende instelling heersen tegenover diverse minderheden zoals migranten,
illegale vluchtelingen, kinderen uit gemengde huwelijken, lesbiennes, ongehuwde
moeders en

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

7
sekteleden. In de loop van het verhaal wordt echter duidelijk dat de verdraagzaamheid
van bijvoorbeeld de huisbazen slechts opgaat zolang de wijkbewoners ‘geen last
verkopen’. Wanneer een aantal oude huizen gesloopt moeten worden, raakt een oude
joodse dame door een oorlogstrauma in paniek en weigert te verhuizen. De buurt
reageert berustend in een machteloosheid die op gemakzucht lijkt: ‘Ach, tegen de
grote bonzen kunnen wij niets beginnen.’
Moon is de enige die zelfstandig in actie komt. In een sleutelscène zet ze Günther
Eichs oproep tot weerspannigheid en weigering - ‘Man muss Sand sein, nicht Öl im
Getriebe der Welt’ (‘Men moet zand zijn, niet olie, in de grote machine die de wereld
is’) - resoluut om in een lichamelijke act: ze ketent zich vast aan de hijskraan en
saboteert zo tijdelijk de start van de afbraakwerken.

Gekend en vreemd
De literaire uitwerking van multiculturaliteit bezit in sommige werken dus wél het
potentieel van een ontmoeting tussen het eigen gekende en het andere vreemde, die
bijvoorbeeld vorm kan krijgen in een ontmoeting tussen hoofdpersoon en lezer, een
ontmoeting met de Marokkaanse hoofdpersoon in Bezoekjaren van Joke van Leeuwen
en Malika Blain, of met Hadara in de Israëlische roman Vlieglessen door Nava Semel.
Beide kinderen vertellen overtuigend en met een veelheid aan geuren en kleuren over
hetgeen hun leef- en belevingswereld is, over wat voor hen het eigen en het gekende
is. Dit vertelperspectief brengt het andere dichterbij en wijst zo op de relativiteit van
de tegenstelling tussen eigen en anders.
De Amerikaanse schrijfster van (voornamelijk) adolescentenromans Cynthia Voigt
legt de nadruk op de uniciteit en individualiteit van elke vertegenwoordiger van een
bepaalde culturele groep. Hiermee neemt ze kritisch stelling tegenover de
identiteitspolitiek van het verschildenken die aanspraak maakt op een collectieve,
culturele identiteit. Tegelijkertijd overstijgt ze een pleidooi voor zuivere
verdraagzaamheid. Haar personages oefenen in hun botsen en vechten, in hun
ruziemaken, praten en liefhebben een veranderende invloed uit op elkaar, veranderen
zelf, worden zich meer bewust worden van het andere in zichzelf en herkennen
omgekeerd ook sommige aspecten van zichzelf in de ander. Zo laat Wilhemina in
Voigts Wilhemina Smiths de invloed van haar Afro-Amerikaanse achtergrond de
verworvenheden van haar westerse balletopleiding doorkruisen. Hierbij weigert ze
zowel een keuze voor een van beide tradities als een compromis dat de harmonie
zou kunnen herstellen. Ze doet geen enkele toegeving aan de conflicten die het
voortdurende botsen en wrijven van de twee tegengestelde referentiekaders in haar
opvoeding, carrière en wereldbeeld veroorzaken. De adolescenten in deze romans
proberen de grenzen tussen het eigen en het ander, het gekende en het vreemde
doorlaatbaar te maken, zodat aan weerszijden openheid ontstaat voor een ontmoeting,
die niet noodzakelijk symmetrisch moet zijn. De verandering die mogelijk met dit
treffen gepaard gaat, wordt beschouwd als een kans en een uitdaging en niet als
bedreiging voor verwezenlijkingen van de westerse samenleving of de collectieve
authenticiteit van een bepaalde cultuur.
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Katrien Vloeberghs studeerde Duitse en Nederlandse literatuur aan de Universiteit
van Antwerpen (UFSIA-UIA). Ze werkt als assistente aan de UIA, doceert
licentiecursussen jeugdliteratuur en schrijft in het kader van een groter
onderzoeksproject over de dislocatie van het kindtopos in de Nederlandstalige en
Duitstalige jeugdliteratuur van 1990 tot 1999.

Gebruikte literatuur
Naast de in de noten vermelde literatuur zijn onderstaande boeken gebruikt:
Rob Baetens, Erkan. Hasselt: Clavis, 2000.
Wim Daems, Drie enkel naar het paradijs. Leuven/Den Haag: Infodok, 1989.
Arend van Dam, Alles mag op kinderdag. Tilburg: Zwijsen, 1999.
Ludo Enckels, De nieuwe speler. Hasselt: Clavis, 1997.
Gerrie Huiberts, De vlucht van de zoldervogels. Baarn: Fontein, 1999.
Joke van Leeuwen en Malika Blain, Bezoekjaren. Amsterdam: Querido, 1998.
Nava Semel, Vlieglessen. Baarn: Fontein, 1999.
Cynthia Voigt, Wilhemina Smiths. Amsterdam/Antwerpen: Querido, 1996.

Eindnoten:
1 Maretha Maartens, Zakjesmensen. Kampen: Callenbach, 2000, p. 14.
2 Voor een uitwerking van deze gedachte in de context van de multiculturele samenleving in
Antwerpen, zie Toon van Dun, ‘De belediging van het argument - De rentabiliteit van de ander
en de schuld van het slachtoffer’. In: De Vlaamse Gids 82-3, 1998, p. 4-7.
3 Wim Daems, Het koopkind. Leuven: Davidsfonds, 1988, p. 21.
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Meer kleur in de lessen literatuur?
Was de Nederlandse literatuur een tiental jaren terug nog vrij kleurloos
als het gaat om de aanwezigheid van allochtonen (personages en
schrijvers), tegenwoordig lijkt het wel een pré als je als schrijver kunt
putten uit een andere dan de Nederlandse en liefst uit een niet-westerse
culturele traditie. De toenemende belangstelling voor literatuur geschreven
door auteurs met een ‘dubbele’ culturele achtergrond, de Boekenweek
2001 met als thema ‘Het land van herkomst’, lijken klachten over de
kleurenblindheid van veel Nederlandse auteurs teniet te doen.1
Marianne Hermans
Er zijn trends in de literatuurwetenschap en de literaire markt waar het onderwijs
niet zomaar aan voorbij kan gaan. Ook gezien het groeiend aantal leerlingen uit
andere culturen, kan het literatuuronderwijs niet achter de ontwikkelingen aan blijven
lopen. Wie zich serieus wil verdiepen in het aanpassen van het onderwijsaanbod, zal
zien dat multiculturele invloeden zich uitstrekken tot tekstkeuze, onderwijsinstructies,
cultureel klimaat en beleid van de school. Een belangrijk onderwijsdoel is leerlingen
klaarstomen voor een succesvol bestaan in een multiculturele samenleving. Idealiter
zou dat onderwijs dus zowel elementen van het ‘traditionele’ curriculum als
alternatieve gezichtspunten moeten laten zien. Zo redenerend kan intercultureel
literatuuronderwijs dan ook het beste worden beschouwd als aanvulling op het huidige
literatuuronderwijs, niet als vervanging ervan.

Adolescentenliteratuur
Hete hangijzers in de literatuurdidactiek zijn sinds jaar en dag de overgang van jeugdnaar volwassenenliteratuur, de verplichting van het lezen en de beginsituatie van de
leerling. De fase waarin leerlingen overgaan van jeugdop volwassenenliteratuur lijkt
steeds langer te duren, een ontwikkeling die parallel lijkt te lopen met de groeiende
aandacht voor een aparte categorie ‘adolescentenliteratuur’. Daarnaast is er meer
vrijheid in het aanbod van literatuur- of fictie-onderwijs, dat in sommige gevallen
ook genres als strips en ontspanningslectuur mag omvatten, of zelfs films en
songteksten. Wordt de verworven vrijheid waar het gaat om het aanbod in de
literatuurlessen ook aangewend om andere grenzen te overschrijden, namelijk door
het opnemen van literatuur uit andere culturen, al dan niet in vertaling?
In een onderzoek naar de Vlaams-Nederlandse ‘onderwijscanon’ in 1992-1993
zijn de meest frequent op leeslijsten, in literatuurlessen en in lesmethodes
voorkomende titels en auteurs in kaart gebracht.2 De conclusie luidde: de komende
jaren zal de versplintering toenemen door uitbreiding van het corpus teksten waaruit
gekozen kan worden en door inperking van het aantal lesuren en het aantal te lezen
werken. Als er inderdaad sprake is van een versnippering van het aanbod, is het
interessant na te gaan of er ook ontwikkelingen zijn in de richting van een
‘interculturelere’ of meer gekleurde ‘canon’, en of er wat dat betreft verschillen zijn
tussen meer of minder ‘kleurrijke’ scholen of klassen.
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Interculturele invulling
Op het eerste gezicht heeft het literatuuronderwijs heel wat te lijden onder het
studiehuis, gezien het sterk verminderde aantal lesuren en verplicht te lezen boeken.
Samenwerking met de moderne vreemde talen en CKV-1 ligt dan ook voor de hand.
Omdat CKV-1 niet aan een gebied of taal gebonden is, kan daar literatuur uit de hele
wereld aan de orde komen, variërend van de klassieke westerse canon tot (vaak
minder bekende) literatuur van nietwesterse auteurs. Bij het vak Nederlands kan
vertaalde literatuur op bezwaren stuiten omdat het dan niet meer gaat om Nederlandse
literatuur. Dat gaat niet op voor zogenaamde migrantenliteratuur, geschreven in het
Nederlands door schrijvers die hun wortels hebben in een andere cultuur en die
daarover schrijven. In hoeverre komen niet-westerse en migranten-
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literatuur voor op het menu van de vakken Nederlands en CKV-1? Welke teksten of
auteurs zijn toegestaan voor het lees- of kunstdossier?
In het jaar 2000 hebben 140 docenten Nederlands (bovenbouw vbo tot en met
vwo) en 62 docenten CKV-1 een schriftelijke vragenlijst ingevuld over de
doelstellingen en inhoud van hun literatuurlessen, en hun mening gegeven over
intercultureel literatuuronderwijs. Onder meer is gevraagd óf en hoe vaak ze bepaalde
tekstsoorten aan bod lieten

komen in hun lessen (in de meeste gevallen is dat een à twee keer per jaar, soms drie
tot vijf keer per jaar).
De antwoorden van docenten Nederlands en docenten CKV-1 geven een indicatie
van de verschillende mogelijkheden van een ‘interculturele’ aanvulling op het
tekstaanbod bij deze vakken. Terwijl CKV-1 in principe ruimte biedt aan vertaalde
literatuur uit de hele westerse en niet-westerse wereld, geldt bij Nederlands nog als
criterium ‘oorspronkelijk in het Nederlands geschreven’. Literatuur uit andere culturen
die in het Nederlands geschreven is (migrantenliteratuur, Surinaamse en Antilliaanse
literatuur) krijgt bij Nederlands meer aandacht dan bij CKV-1. Ruim tweederde van
de docenten Nederlands besteedt weleens aandacht aan migrantenliteratuur, versus
nog niet eenderde van de docenten CKV-1. Daarentegen is er bij CKV-1 wel meer
ruimte voor niet-westerse literatuur. Literatuur uit de Turkse en de Arabische traditie
komt vrijwel alleen aan bod op vbo en mavo, waarschijnlijk in de vorm van
jeugdliteratuur, maar bijna niet bij CKV-1.
Vervolgens is gevraagd welke soorten vertaalde literatuur toegestaan zijn voor het
verplichte lezen. Ongeveer de helft van de docenten staat vertaalde literatuur in het
geheel niet toe, vooral op havo en vwo. Vertaalde boeken uit Engels, Frans en Duits
zijn op havo en vwo niet vaak toegestaan, waarschijnlijk omdat veel leerlingen deze
vakken sowieso al in hun pakket hebben en dus de boeken in de oorspronkelijke taal
moeten lezen. Overige Europese literatuur en niet-westerse literatuur vinden bij
eenderde van de docenten goedkeuring, hoewel men dat op het havo en vwo iets
minder vaak toestaat.
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En de leerlingen?
Wie het aanbod binnen de literatuurlessen wil beschrijven en de mogelijkheden voor
een interculturele invulling wil verkennen, kan niet om de voorkeuren van leerlingen
heen. Heeft de Nederlandse literatuur, met onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog,
de koloniale tijd in Nederlands-Indië, een benauwende opvoeding in een streng
gereformeerd milieu, leerlingen vandaag de dag nog wel iets te bieden? Als het gaat
om ‘aansluiting bij de belevingswereld’ en leren over de eigen grenzen heen te kijken,
zijn andere onderwerpen wellicht interessanter
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voor leerlingen die veelal niet gelovig zijn opgevoed, die vaak weinig weten van de
koloniale geschiedenis, en die opgroeien in een multiculturele samenleving. Misschien
lezen leerlingen wel liever over andere culturen, waar steeds vaker naartoe gereisd
wordt of waarmee ze in aanraking komen via vrienden of klasgenoten. En misschien
herkennen allochtone leerlingen zichzelf beter in verhalen over het opgroeien in twee
culturen. Ook is het niet ondenkbaar dat bepaalde omstreden onderwerpen
(homoseksualiteit, drugs, seks) negatieve reacties oproepen bij bepaalde groepen
leerlingen die vanuit hun thuiscultuur zijn opgegroeid met andere normen en waarden.

Ongeveer 950 leerlingen uit de bovenbouw van vbo tot en met vwo hebben
vragenlijsten ingevuld over hun leesgewoontes, leesvoorkeuren en literatuuronderwijs.
Om meer te weten te komen over de leesvoorkeuren van leerlingen is hen gevraagd
een score van 1 tot 3 te geven aan een lijst met onderwerpen. Vergelijking van
Nederlandse met allochtone leerlingen levert het volgende beeld op.
De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat nog altijd veel populariteit geniet
en komt voor de Nederlandse leerlingen op de eerste plaats. Allochtone leerlingen
lezen het liefst over leven tussen twee culturen en over vreemde culturen, al vinden
zij de Tweede Wereldoorlog ook een boeiend onderwerp. ‘Omstreden’ onderwerpen
als seks, drugs en geweld zijn voor veel leerlingen favoriet, wellicht mede dankzij
de invloed van de televisie. Niet verrassend maar wel opvallend is dat veel allochtone
leerlingen liever lezen over migranten, uithuwelijking en verre landen dan Nederlandse
leerlingen, die weer liever lezen over een ‘oer-Hollandse’ situatie. Over het algemeen
lezen allochtone leerlingen het liefst over ‘hun’ land en verder valt op dat Turkije
en Marokko in negatieve zin uit de toon vallen bij leerlingen die niet behoren tot de
groep Turkse of Marokkaanse leerlingen. Het streng gereformeerde milieu waar in
veel Nederlandse literatuur naar verwezen wordt, valt bij de leerlingen niet erg in de
smaak en komt op de laatste plaats.

Migrantenliteratuur
Als leerlingen eenmaal de brugklas en de kinderboeken zijn ontgroeid, loopt de tijd
die ze nog besteden aan het lezen van boeken drastisch terug. Juist op dat moment
wordt meestal een begin gemaakt met ‘literatuuronderwijs’ en het verplichte lezen.
Een veelgehoorde klacht is dat literatuuronderwijs juist door die verplichting het
lezen tegenmaakt. Om te voorkomen dat leerlingen voorgoed afhaken, wordt de
laatste jaren vooral gepleit voor aansluiting bij hun interesses en belevingswereld.
Zo wordt herhaaldelijk verondersteld dat zogenaamde migrantenliteratuur een
extra leesstimulans oplevert voor allochtone leerlingen, doordat ze zich beter kunnen
herkennen in wat ze lezen. Daarnaast wordt ook gewezen op het speelse, vernieuwende
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taal- gebruik en de thematiek die ook voor Nederlandse leerlingen boeiend kan zijn.3
Leerlingen in deze leeftijdsfase lezen vooral om zichzelf te leren kennen, door zich
te vereenzelvigen of zich af te zetten tegen literaire personages of opvattingen.
Of er inderdaad sprake is van een motiverende invloed en hoe deze processen dan
verlopen bij Nederlandse en allochtone leerlingen, zijn zaken die nadere uitwerking
verdienen in toekomstig onderzoek. In elk geval heeft onderzoek uitgewezen dat het
lezen van literatuur uit de ‘eigen’ cultuur een stimulans betekent voor het zelfbeeld
van Turkse en Marokkaanse leerlingen, en dat van behandeling in de klas nog een
extra impuls uitgaat.4 Ook de ondervraagde allochtone leerlingen in het onderhavige
onderzoek gaven soms soortgelijke reacties of noemden auteurs van dezelfde culturele
herkomst bij hun lievelingsboeken.

Waardering van het literatuuronderwijs
Maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen hebben het draagvlak onder
bepaalde basisvoorwaarden voor literatuuroverdracht grotendeels weggeslagen:
gebrek aan bijbelse kennis, historisch besef en het minder vanzelfsprekend meekrijgen
van een bepaald ‘cultureel kapitaal’ van huis uit, maken het onmogelijk om uit te
gaan van een gedeeld kenniskader waarin de ‘grote’ literaire werken geplaatst kunnen
worden. De variatie in de beginsituatie van leerlingen is alleen nog maar toegenomen
door het feit dat leerlingen tegenwoordig uit vele ‘vreemde’ culturen afkomstig zijn.
Hoe kijken de leerlingen zelf tegen het lees- ofliteratuuronderwijs aan? Zijn er
verschillen tussen allochtone en Nederlandse leerlingen wat betreft hun houding ten
opzichte van onderwijs over Nederlandse literatuur? En wat zouden leerlingen vinden
van een
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interculturele invulling van het literatuuronderwijs? Om hierover meer te weten te
komen, is aan de leerlingen gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre
ze het eens waren met een aantal uitspraken over (intercultureel) lees- of
literatuuronderwijs. Allereerst is leerlingen gevraagd of ze de literatuurlessen
interessant vinden, of ze vinden dat de literatuurlessen bijdragen aan de ontwikkeling
van een eigen smaak, en of ze lezen leuker zijn gaan vinden dankzij
literatuuronderwijs. Hoewel de uitkomsten over het geheel genomen weinig reden
geven om tevreden achterover te leunen, is het wel opvallend dat allochtone leerlingen
over het algemeen iets meer waardering hebben voor literatuuronderwijs dan
Nederlandse leerlingen. Ook is gevraagd naar een drietal praktijken die te maken
hebben met een intercultureler literatuuronderwijs: het lezen van vertaalde
niet-westerse literatuur voor het leesdossier, het behandelen van deze literatuur in
de klas, en het leren over achtergronden van etnische minderheden. Het valt op dat
leerlingen over deze uitspraken positiever zijn dan over literatuuronderwijs in het
algemeen, en dat allochtone leerlingen duidelijk meer waardering hebben voor een
interculturele component dan Nederlandse, al ligt dat voor de hand bij deze vragen.
Een belangrijke bedenking bij het lezen van migrantenliteratuur in de klas, is dat het
stigmatiserend kan zijn voor bepaalde (groepen) leerlingen.5 De keerzijde is evenwel
dat als allochtone leerlingen zich eventueel aangesproken voelen op hun cultuur, dat
ook heel motiverend kan zijn en het zelfbeeld kan versterken. Veel hangt af van de
sfeer en de onderlinge verhoudingen in de klas. Als het gaat om een of twee leerlingen
van een bepaalde culturele groep, is het verstandiger om de les niet daarop toe te
spitsen maar bij voorkeur te kiezen voor een verhaal uit een totaal andere cultuur,
die voor alle leerlingen ‘vreemd’ is.6
Drie vragen in de enquête waren bedoeld voor leerlingen die geboren zijn in een
ander land, of van wie de ouders in een ander land geboren zijn. Ook sommige
Nederlandse leerlingen hebben deze vragen beantwoord, waardoor het nu mogelijk
is de antwoorden van beide groepen met elkaar te vergelijken. Allochtone leerlingen
zijn positiever over het behandelen van een verhaal uit hun eigen cultuur, terwijl de
reactie van Nederlandse leerlingen vaker onverschillig was. Logisch, want
normaalgesproken komt ‘hun’ cultuur al ruimschoots aan bod bij het vak Nederlands.
Maar wanneer de docent naar aanleiding van een verhaal uit een andere cultuur
een leerling zou aanspreken op zijn of haar cultuur, zijn zowel Nederlandse als
allochtone leerlingen veel minder vaak bereid om daarop in te gaan. Wanneer gekeken
wordt naar de resultaten van aparte etnische groepen valt op dat Turkse en
Marokkaanse leerlingen het meest een aparte groep vormen. Zo vinden de meeste
leerlingen het bijvoorbeeld niet belangrijk dat klasgenoten iets leren over hun cultuur,
terwijl van de groep Marokkaanse/Turkse leerlingen de meerderheid dit juist wél
belangrijk vindt.

Conclusie
De meeste docenten zien wel het belang in van een interculturele component van
literatuuronderwijs, maar om dat ook in praktijk te brengen vergt nog heel wat
inspanningen en onderzoek. Kan de nadruk het beste liggen op sociale vorming,
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bestrijding van vooroordelen en bevordering van onderling begrip, of moeten docenten
bij voorkeur literaire aspecten van multiculturele teksten benadrukken? Simpelweg
het opnemen van meer multiculturele teksten in het curriculum volstaat niet, als we
niet weten hoe deze teksten het beste geïmplementeerd kunnen worden, als we de
noodzakelijke kennis ontberen, als we niet weten welke reacties deze teksten teweeg
kunnen brengen. Bovendien is intercultureel literatuuronderwijs in principe mogelijk
met elke tekst,7 want ‘in elk literair werk zitten normen en waarden die de lezer toetst
aan zijn eigen normen en waarden.’8
In elk geval zijn zeker bij een interculturele invalshoek de kennis en vaardigheden
die leerlingen meebrengen van groot belang. De situatie zal op gekleurde scholen
heel anders zijn dan op scholen met een vrijwel geheel ‘witte’ bevolking. Men moet
zich bewust zijn van de spanningen die kunnen ontstaan bij het bespreken van
multiculturele literatuur in de klas, maar dan is het naast een vruchtbaar
onderzoeksgebied ook een uitdaging voor docenten om zoveel mogelijk kleur aan
te brengen in hun literatuurlessen.
Marianne Hermans is als assistent-inopleiding werkzaam aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar canonvorming in het voortgezet
literatuuronderwijs vanuit intercultureel perspectief. Haar project maakt deel uit
van een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, de
Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Brabant, dat opereert onder de
titel ‘De Multiculturele en Pluriforme Samenleving’.

Eindnoten:
1 Anil Ramdas, ‘Moedwil en kwade trouw bij blanke schrijvers’. In: NRC Handelsblad, 14 maart
1997.
2 J. Moerbeek, Canons in context. Canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands in
Nederland en Vlaanderen. Utrecht: z.u., 1998.
3 Ries Achterberg, ‘Onderwijs moet alle kleuren van de Nederlandse literatuur laten zien’. In:
Literatuur 16-6, 1999, themanummer Literaturen in het Nederlands.
4 M. Crul, ‘Typisch’. In: Dick Schram, Anne-Mariken Raukema en Jèmeljan Hakemulder (red.),
Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving. Delft: Eburon/ Stichting Lezen,
2000, p. 115-125.
5 Koos Hawinkels (red.), Een kijk op de wereld. Intercultureel leesonderwijs. Den Haag: NBLC
Uitgeverij; Leuven: Davidsfonds/Infodok, 1995.
6 Dick Schram en Cor Geljon, ‘Het beeld van de ander. De mogelijkheden van een interculturele
literatuurdidactiek’. In: D. Schram en C. Geljon (red.), Grensverleggend literatuuronderwijs.
Literaire en kunstzinnige vorming in de Tweede Fase. Zutphen: Thieme, 1998, p. 156-189.
7 Hawinkels, 1995.
8 Achterberg, 1999.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

13

‘Omdat ik ongeveer weet in mijn achterhoofd hoe dat leventje was’
Turkse leerlingen denken hardop bij een Turks verhaal
Schriftelijke enquêtes leveren vaak een redelijk betrouwbaar beeld op van
wat leerlingen van een verhaal vinden. Ook bij het onderzoek naar het
waarom en hoe van intercultureel literatuuronderwijs komen we op deze
manier aan gegevens die bruikbaar kunnen zijn bij de literatuurdidactiek
voor de snel veranderende schoolbevolking. Verschil in culturele
achtergrond betekent meestal verschil in kennis van de culturele context
van een verhaal en verschil in houding ten opzichte van gebeurtenissen
en personages in het verhaal. Leraren zouden bij de behandeling van
teksten uit andere culturen meer gebruik moeten maken van de verborgen
bronnen waarover allochtone leerlingen beschikken. Om meer inzicht te
krijgen in de aard en gebruikswaarde van die bronnen, is de
‘hardopdenken-methode’ een goede aanvulling op een schriftelijk
onderzoek. Bij een dergelijke sessie zit de leerling met de proefleider in
een aparte ruimte en becommentarieert al lezend het verhaal. In dit artikel
volgt een verslag van een onderzoek waarin Turkse en Nederlandse
scholieren hardop denkend een Turks verhaal lazen.
Cor Geljon

Voorafgaand onderzoek
In de afgelopen jaren deden Dick Schram en ik een aantal onderzoeken in
vooreindexamenklassen van havoen vwo-scholen in en om Amsterdam. We vroegen
de leerlingen naar hun houding tegenover literatuuronderwijs en onderzochten de
receptie van enkele verhalen. Over de resultaten van dit onderzoek hebben we elders
uitgebreid gerapporteerd. Ik beperk me hier tot de meest in het ooglopende verschillen
tussen allochtone en autochtone leerlingen. Leerlingen met een niet-Nederlandse
achtergrond vinden Nederlandse romans meestal saaier, maar realistischer dan die
uit hun eigen cultuur en volgens hen gaan ze vooral over de Tweede Wereldoorlog
en seks. Voor zover ze hun eigen literatuur kennen, vinden ze die emotioneler,
fantasierijker en meer gericht op culturele zaken als opvoeding en godsdienst. De
meesten hebben geen bezwaar tegen de klassikale behandeling van een verhaal uit
de eigen cultuur, maar er is wel een mits. Hoe kleiner de minderheid in de klas, hoe
sterker de aarzeling of afwijzing. Ze voelen er weinig voor om als enkeling op deze
manier in de aandacht te komen.
Uit de resultaten van het receptieonderzoek blijkt dat er vaak niet zoveel verschil
bestaat in waardering en begrip voor een verhaal tussen allochtone en autochtone
leerlingen. De verschillen tussen beide groepen liggen met name op het gebied van
identificatie en morele reflectie. Een relatie tussen een rector en een leerlinge, zoals
die voorkomt in het verhaal Fraude van Jan Siebelink, wordt door Turkse en
Marokkaanse leerlingen afgewezen, terwijl Nederlandse en Surinaamse leerlingen,
die verhouding respectievelijk tolereren en goedkeuren. In het verhaal Gülbahar van
de Turks-Nederlandse auteur Halil Gühr, wordt een Turks meisje tegen haar zin
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uitgehuwelijkt aan een veel oudere man en staat op het punt het ouderlijk huis te
ontvluchten. Turkse en Marokkaanse leerlingen voelen zich meer bij het meisje
betrokken, hoewel er ook sprake is van een zekere distantie. De Nederlandse leerlingen
noemen als voornaamste reden voor haar vlucht het verlangen naar onafhankelijkheid,
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terwijl de anderen overwegend denken dat zij weggaat omdat ze bang is om op
dezelfde manier als haar moeder oud te worden. Turkse en Marokkaanse leerlingen
verwachten ook in sterkere mate dat Gülbahar later spijt zal krijgen van haar vertrek.

Turks verhaal
Het meest recente onderzoek betreft de receptie van De doorboorde amulet, een
verhaal van de Turkse schrijfster Sevgi Soysal. Het verscheen in de jaren

zeventig en werd in 1986 in het Nederlands vertaald. Een belangrijk doel van dit
onderzoek was te weten te komen in hoeverre de culturele achtergrond en de kennis
van de culturele context de receptie van het verhaal bepalen. Wij maakten daarbij
gebruik van twee methoden. In eerste instantie werkten we met een vragenlijst die
de leerlingen na lezing van het verhaal schriftelijk moesten beantwoorden. In een
later stadium nam een aantal leerlingen deel aan een hardop-denkensessie.
Het verhaal gaat over een rijke Turkse familie die in Saloniki woont. Bij zijn
geboorte krijgt Necip een amulet die hem tegen het kwade moet beschermen. Het
jongetje wordt erg verwend, hij misdraagt zich steeds meer en wordt gaandeweg de
‘doorn in het vlees’ van de vrouwen in zijn omgeving. Als hij een geweer cadeau
krijgt, schiet hij op zijn amulet en doorboort hem. Hiermee gaat hij ‘voorgoed naar
de wereld van de heren en de pasja's’, zegt het verhaal. Een zwangere verzorgster
wordt weggestuurd en neemt stiekem de doorzeefde amulet met zich mee, in de hoop
dat deze haar kind zal beschermen. Het is niet duidelijk wie haar zwanger heeft
gemaakt. Zij en haar zoontje vinden onderdak bij familie elders, hoewel zij daar in
het geheel niet welkom zijn. Op een dag trekt het kind een wastobbe met kokend
water over zich heen en sterft. De mensen zeggen dat hij stierf, omdat het boze oog
hem heeft getroffen, omdat het door de gaten van de amulet kon kijken.
De gebeurtenissen worden verteld met een ironische distantie. Necips gedrag wordt
impliciet veroordeeld. Zijn onaantastbare positie wordt gekoppeld aan de amulet,
maar hangt in feite nauw samen met zijn status als kind van rijke en machtige ouders.
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Zo is ook de dood van het kind van de verzorgster niet veroorzaakt door het boze
oog, zoals men zegt, maar een gevolg van de feodale structuur. De gebeurtenissen
vinden plaats in het verre verleden, namelijk in de Ottomaanse tijd, vóór het uitroepen
van de republiek in 1923. Ook voor de jonge Turks-Nederlandse lezers speelt het
verhaal zich dus niet af in hun directe ervaringswereld.

Resultaten
Aan dit onderzoek namen 44 leerlingen deel, afkomstig uit 4-havo en 5-
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vwo; 22 leerlingen hebben Turkse ouders, 20 hebben een Nederlandse achtergrond.
Om de receptie van het verhaal te onderzoeken, legden we de leerlingen na lezing
een vragenlijst voor. Hierin kwamen onder meer de volgende aspecten aan de orde:
de waardering van de tekst, hun mening over de houding van de verteller ten opzichte
van het vertelde, de mate van herkenbaarheid van de personages en de gebeurtenissen,
hun houding ten opzichte van de personages (in het bijzonder Necip), de
betekenistoekenning en de leesmotivatie. We vroegen ook hun oordeel over de
wenselijkheid van de behandeling van deze tekst en andere soorten niet-westerse
teksten in de klas. De meeste vragen waren gesloten; de vragen die de personages
en de betekenistoekenning betreffen waren open. Het verslag van dit onderzoek is
vorig jaar gepubliceerd in een publicatie van Stichting Lezen. Ik beperk me in dit
verband tot de belangrijkste verschillen in de antwoorden. Hoewel veel Turkse
leerlingen natuurlijk tegelijkertijd Nederlander zijn, zal ik de twee groepen voor het
gemak steeds aanduiden met Turkse en Nederlandse leerlingen.
Turkse leerlingen vinden het verhaal in het algemeen mooier en interessanter dan
hun Nederlandse klasgenoten. Ze vindende gebeurtenissen herkenbaarder, vinden
minder dingen vreemd en zien minder aspecten in het verhaal die ze niet begrijpen.
Ze zijn enthousiaster voor de klassikale behandeling van een Turks verhaal of een
boek uit een nietwesterse cultuur. In hun oordeel over Necip en de verzorgster
verschillen ze nauwelijks van de andere leerlingen. Als we vragen naar de oorzaak
van Necips gedrag zeggen vrijwel alle Nederlandse meisjes dat hij teveel verwend
is. De Nederlandse jongens wijten zijn gedrag meer aan de heersende normen in de
Turkse cultuur die jongens bevoordeelt. De Turkse leerlingen vinden unaniem dat
hij verwend is en specificeren dit af en toe met de mededeling dat het vroeger
gebruikelijk was dat jongens meer aanzien hadden.
Het blijft in het verhaal tamelijk onduidelijk waarom de verzorgster vertrekt. De
meeste Nederlandse meisjes denken dat de zwangerschap de reden is, maar voor de
jongens is de zwangerschap kennelijk minder belangrijk, want zij zeggen veel vaker
dat ze er geen zin meer in had, dat ze het niet langer kon uithouden of dat ze werd
weggestuurd. De Turkse leerlingen noemen zelden de zwangerschap. Als ze die wel
noemen, voegen ze eraan toe dat dit een schande voor de familie is waar je (in die
tijd) voor gestraft moest worden.
Als we vragen naar de betekenis van het slot, waar verteld wordt dat men zegt dat
het boze oog door de amulet heeft gekeken, geven de Nederlandse leerlingen een
waaier van antwoorden, zoals: een amulet heeft geen kracht, er is een groot verschil
in mogelijkheden voor rijke en arme kinderen, en het leven is niet eerlijk. De
antwoorden van de Turkse leerlingen vertonen eveneens een grote variatie, maar de
meesten beperken zich toch tot de waarde van de amulet, die zijn kracht verloren
heeft omdat hij gestolen of beschadigd is, of omdat het kind hem niet vanaf de
geboorte droeg. Slechts enkelen zeggen dat het dragen van een amulet bijgeloof is.
Ook bij de vraag naar de bedoeling van de schrijfster vertonen de antwoorden van
de Nederlandse leerlingen een grote variatie - je kunt niet aan je noodlot ontsnappen,
arrogante mannen maken het in de maatschappij, het leven wordt bepaald door je
geboorte, Turkse mensen zijn bijgelovig en dit verhaal laat zien waar dat toe leidt,
en dergelijke. Enkele Turkse leerlingen gaan nader in op de geprivilegieerde positie
van de rijken. Anderen wijzen op de misleidende functie van een amulet die in het
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geheel geen geluk brengt of plaatsen het verhaal in een genderperspectief en vragen
zich af waarom een meisje nergens goed voor zou zijn.

Hardop denken
De doorboorde amulet stond ook centraal in de hardop-denkensessie. Hiertoe werd
het verhaal verdeeld in elf fragmenten. De leerlingen moesten telkens wanneer zij
een fragment van de tekst gelezen hadden hardop zeggen wat ze dachten of gedacht
hadden. Om de leerlingen aan de procedure te wennen, oefenden we vooraf met een
zeer kort verhaaltje met vragen als: wat vind je van dit stukje, wat stel je je erbij
voor, welke associaties heb je, wat valt je op, wat begrijp je niet en wat verwacht je?
Na lezing van een fragment kregen ze zoveel mogelijk vrijheid hardop te denken.
De proefleider beperkte zich tot instemmend knikken, een stimulerende opmerking
of een vraag om verduidelijking. Sturende vragen werden vermeden. De sessie werd
op tape opgenomen en later op schrift gezet.
Drie opmerkingen vooraf. Ten eerste levert de hardop-denkenmethode meestal
een genuanceerder beeld op dan schriftelijke vragen, maar onthult toch maar een
beperkt deel van wat de lezer denkt. De onderzoeker heeft immers niet direct toegang
tot de processen die zich in het hoofd afspelen. Het onder woorden brengen begint
pas als de lezer zich een beeld gevormd heeft van zijn eigen verwerkingsproces. We
hebben slechts te maken met een bepaalde fase in de verwerking. Anderzijds komt
de lezer door de dwang tot verbalisering al pratend op nieuwe ideeën, zoals blijkt
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uit de protocollen. Daarbij moet wel in het oog gehouden worden dat de specifieke
één op één situatie waarin het verhaal gelezen en becommentarieerd moet worden
zeker een rol zal spelen bij wat de leerling naar buiten brengt. Het ligt daarnaast voor
de hand te verwachten dat de betrokkenheid van Turkse leerlingen bij het verhaal
groter zal zijn dan bij leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Uit een Vlaamse
onderzoek naar het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Italiaanse
migrantenkinderen tussen de acht en veertien jaar blijkt echter dat migrantenkinderen
weliswaar sneller geneigd zijn zich positief op te stellen tegenover een verhaal dat
zich in de oorspronkelijke cultuur afspeelt dan niet-migrantenkinderen, maar dat
betekent niet automatisch dat ze zich er beter in herkennen. Hun belevingswereld
sluit zich meestal makkelijker aan bij de cultuur van de migranten in Vlaanderen dan
bij de cultuur uit het land van herkomst. Bovendien zijn ze bang met een negatief
beeld geconfronteerd te worden. Identificatie met personages uit de eigen cultuur
vindt alleen plaats als deze positief en geloofwaardig getekend worden. Hoewel het
hier gaat om een jongere leeftijdsgroep is het niet ondenkbaar dat dezelfde factoren
een rol spelen bij zestien-, zeventienjarigen.
Tenslotte bestaat een grote diversiteit tussen Turkse leerlingen, afhankelijk van
hun afkomst en opvoeding, zoals er ook nog steeds een wereld van verschil kan
bestaan tussen een rooms dorpsjongetje uit Zuid-Limburg en een calvinistisch
plattelandsmeisje uit het hoge noorden van Nederland. Die verschillen zijn hier
moeilijk te duiden.

Resultaten hardop denken
In totaal namen tien personen aan de proef deel: zes met een Turkse en vier met een
Nederlandse achtergrond, afkomstig van vier verschillende scholen in en om
Amsterdam. Het gaat om leerlingen die zich na een verzoek van de docent vrijwillig
aanboden: Azis (jongen, 4-havo), Orhan (jongen, 4-havo), Sadik (jongen, 5-vwo),
Duygu (meisje, 5-havo) en Fatma (meisje 5-vwo). De zesde Turkse proefpersoon,
Renan, is studente aan een universitaire lerarenopleiding. De Nederlandse leerlingen
zitten allen in 5-vwo.
Om een indruk te geven van de gang van zaken volgen hier twee vrijwel volledige
protocollen van Turkse leerlingen. Het tussen haakjes geplaatste streepje geeft aan
dat er een fragment gelezen is. Ook de opmerkingen van de proefleider staan tussen
haakjes.
Sadik (5-vwo)
(-) Het toont dat ze heel erg blij zijn en dat ze heel erg blij zijn dat ze een zoontje
hebben gekregen. Eigenlijk best wel een vrolijk stukje; best wel leuk!
(-) In dit stukje willen ze de baby beschermen tegen het boze oog van buitenaf, dat
heb ik zelf ook meegemaakt. Dat zijn ouders gewoon een soort amuletje hebben
gehaald bij de imam van de moskee, dat is om te beschermen tegen de mensen die
kijken... die van buitenaf zeggen: o, wat een lief kindje, maar van binnen zeggen:
shit, o dat heb ik niet; was het maar niet zo mooi. Ik herken het. Omdat het een Turks
jongetje is, krijgen ze altijd alles. De meisjes krijgen bijna niks. Mijn zus ook. Zal
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waarschijnlijk niks gaan erven omdat mijn broer en ik alles gaan erven. Necip is de
eerstgeborene. Hij erft ook het meest. Het hele erfgoed gaat eigenlijk naar hem toe.
Omdat ze hem het beste willen geven wat er is. Het is een origineel stukje. Traditie.
(-) Hier lees je dat hij de beste verzorging moet krijgen die er is. Ieder die hem
niet goed gaat verzorgen gaat op zijn achterste krijgen. Hij moet alles hebben wat
zijn hartje maar begeert.
(-) Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat heb ik echt meegemaakt. Dat is best wel
grappig.
(-) Echt een heel lief stukje. Hij mag ook alles doen wat hij wil. Krijgt hij ook geen
problemen mee. Heb ik thuis ook.
(-) Hij mag ook alles doen bij de dienstmeid. Is leuk voor hem. Waarschijnlijk niet
voor de dienstmeid om dat mee te maken. Hij wordt een verwende kleuter. (Komt
dat nog voor?) Ja, komt nog voor. Ze mogen alles doen wat ze willen, maar niet echt
met de borst van de dienstmeid. Dat komt niet voor.
(-) Ze denken dat het oog alles kan doen. (Geloof jij in het oog?) Herken ik zeker.
Als ik ergens naar toe ga, heb ik ook altijd zo'n blauw amuletje ergens hangen, in
mijn kleding zitten. Mijn moeder stopt het er altijd in. Als je geboren wordt, halen
ze meteen zo'n amuletje bij de imam. Blijft gewoon op de kleding zitten. Gaat er niet
van af.
(-) De amulet beschermt dan niet meer, de kogel gaat door de tekst. De imam
schrijft er altijd een stukje tekst uit de Koran op. Staat die amulet eigenlijk een beetje
machteloos. (Wat doet de imam? Schrijft hij een stukje?) Ja, hij heeft bijvoorbeeld
kleine stukjes papyrus en daar schrijft hij gewoon tekstjes uit de Koran op, die vouwen
ze dan op en daar kun je een hoesje voor kopen van goud of zilver en dat zit er dan
in; dat is gewoon een stukje met de Korantekst.
(-) Dat vind ik een leuk stukje. Als de verzorgster niet meer nodig of zwanger is.
Ik vind het normaal dat ze waardevolle dingen meeneemt om voor zichzelf te zorgen;
vind ik echt niet verkeerd.
(-) Droevig stukje. 't Kind heeft er niet voor gekozen om pp de wereld te komen.
Het heeft geen vader; het is dan normaal dat ze hem hoerenkind noemen. Kind heeft
geen leven meer. (Terwijl hij toch ook de oudste zoon is.) Ja, maar niet van iemand
die rijk is.
(-) Als hem iets overkomt gaat alles naar het boze oog. Hij wordt gepest. Komt
ook door het oog. Als de amulet nu goed was,
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zou het niet gebeurd zijn. Maar de amulet wordt maar voor een persoon gegeven. Ik
denk dat de amulet niet voor die persoon geldt. Elke amulet heeft gewoon zijn eigen
persoon.
Sadik toont grote betrokkenheid bij het verhaal. Hij herkent veel en refereert
voortdurend aan zijn eigen situatie. Bovendien voelt hij regelmatig de behoefte
bepaalde aspecten van de culturele context nader te verklaren. Hij geeft enkele malen
aan dat hij het een leuk stukje vindt. Dat geldt ook voor Fatma, maar zij plaatst daarbij
ook kritische kanttekeningen, bijvoorbeeld over het verschil tussen jongens en meisjes.
Bovendien benadrukt ze dat het verhaal in de verleden tijd speelt.
Fatma (5-vwo)
(-) Het is leuk. Het is Turkse traditie die eigenlijk gebeurt als ze iets voor de baby
kopen. Dat ken ik ook allemaal, allemaal van die gouden dingen. Dat is leuk om over
te lezen. Er worden ook leuke woordjes gebruikt. Ik vind het wel een leuke tekst
eigenlijk.
(-) Het is leuk in het begin over die boerderij, een echte Turkse boerderij en het
lijkt of het jongetje dat geboren is, van vroeger is. In een stad had je bijvoorbeeld
de grootste man, zeg maar, en als die een zoon kreeg, gingen alle vrouwen voor hem
zorgen en dat lijkt hierop, en dat heb je ook in films en zo, dat hij alles krijgt. Hij
erft ook alles van zijn vader, best veel. In oude films zie je dat ook best wel vaak Hij
wordt echt vereerd.
(-) Hij wordt verwend. Het is wel een rijke familie. Dat heb je meestal bij Turkse
families. Meestal heb je een paar kinderen zijn rijk en worden vereerd en de anderen
zijn best wel arm. Dat zie je hier ook wel.
(-) Het is wel leuk. Er komen ook andere mensen als Grieken en Bulgaren in voor.
Het is een soort samenleving. Maar het is volgens mij wel een heel oude tekst van
vroeger. Nu wordt een persoon echt niet zo vereerd. (Ook niet op het platteland?)
Nee. (Maar in de tijd van je ouders wel?) Nee, daarvoor, veel verder, je ziet het wel
in oude Turkse films.
(-) Hij mag schelden. Normaal gebeurt dat niet in Turkse families. Dat kinderen
ouders uitschelden, dat hoort eigenlijk niet. Ik vind het niet erg passend, nee. Turkse
kinderen hebben meestal respect voor hun ouders. Dat is heel belangrijk. Ook in de
islamitische cultuur en ook in de Turkse cultuur.
(-) Vroeger was het zo in Turkse families. Een vader wou dat hij een zoon had die
voor hem kon werken en alles kon erven en zijn achternaam kon dragen. Je ziet het
ook dat hij mannelijker wordt. Want het is best wel belangrijk dat hij in de familie
de baas kan spelen. Dat alles wat hij zegt, wordt gedaan en zo. Heb je hier ook. Hier
is hij best wel klein. Op vroege leeftijd wordt hij al getraind als een man, vereerd.
Dat is best wel heel erg vroeg.
(-) Ze waren veel meer blij met een jongen dan met een meisje. Nog steeds eigenlijk.
Mannen willen wel een zoon. Het is niet altijd zo.
(-) Het oog is wel belangrijk in de Turkse cultuur. Het oog is zoiets blauws met
zo'n oog erin en het beschermt voor andere mensen. Dat hebben zij ook meestal.
Meestal wordt het bij je gedragen. Heb ik thuis wel. Om je te beschermen tegen het
boze oog van andere mensen. Meestal heb je dat als mensen jaloers worden tegen
je en dan...met zo'n oog. Het is wel leuk dat ze dat vertellen.
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(-) Het is echt een oude tekst eigenlijk Vooral ook omdat ze dingen uit de Turkse
landbouw vertellen: het fruit de boerderij enzovoort. Ik kan het wel voorstellen voor
je ogen hoe het eruitziet, als je het kent. Je hebt het ook bij meisjes op hun ondergoed
en dan gaan ze het vastnaaien of met een speld vastmaken en dan word je beschermd.
Het is een geloof. Dat is al jaren zo, maar het is best wel leuk.
(-) Maagdelijkheid bij Turkse cultuur is heel belangrijk. Voor jongens is het
belangrijk dat ze een meisje nemen die nog maagd is. Schande mag helemaal niet
in Turkse cultuur.
(- behandeling kind) Heb je nog steeds. Komt wel vaak voor in Turkije in dorpjes.
Kind zonder vader wordt, meestal slecht behandeld. Het oog zal hem misschien wel
beschermen. Komt wel vaak voor; nog steeds.

Als we deze protocollen vergelijken met die van de andere Turkse leerlingen dan
valt er een zelfde patroon in te ontdekken, dat neerkomt op de volgende punten.
Wat het eerste opvalt is de grote betrokkenheid bij het verhaal, die vooral voortkomt
uit herkenning van situaties. Dat is ook de belangrijkste factor in de waardering.
Duygu heeft na het eerste fragment enige tegenzin tegen het verhaal, omdat ze denkt
dat het een religieus verhaal is: ‘Ja kijk, het geloof interesseert me wel, maar als tekst
dat
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te gaan lezen, dan heb ik zoiets als van, dan lees ik liever wat anders.’ Maar bij het
tweede fragment gaat ze om: ‘Nou, het gaat natuurlijk nog steeds over het geloof, je
moet erin geloven in het boze oog, maar hier kan ik me wel wat bij voorstellen.’ Ze
vertelt enthousiast over de traditionele gebruiken bij de geboorte. ‘Daar kan ik me
heel wat inleven.’ Ze gaat de tekst ook steeds leuker vinden: ‘Ik vind dat ze goeie
voorbeelden geven of misschien ligt het wel aan mij, omdat ik ongeveer weet in mijn
achterhoofd hoe dat leventje was, omdat ik er veel over gehoord heb en alles. (En
op het platteland misschien nog wel zo is?)
Misschien niet zo sterk, maar er zijn toch wel, er komen toch wel stukken in voor
dat ik denk van: hé, dat is bekend. Misschien dat ik daardoor, ja wat meer bij kan
voorstellen. Gelukkig heb ik daar helemaal niets mee te maken. Daardoor kan ik het
misschien toch wel begrijpen. Ik zie dat dan allemaal voor me gebeuren als plaatjes
gewoon voor mijn ogen.’
Azis en Orhan (4-havo) hebben tamelijk veel moeite met het begrijpen van de
tekst. Azis begint met: ‘Ik vind het maar een raar verhaaltje. Ik begrijp niet wat daar
gebeurt. Dat kan toch niet waar zijn.’ Gaandeweg wordt hij echter enthousiaster en
aan het slot zegt hij dat het toch eigenlijk toch geen moeilijk verhaal was, omdat het
zo bekend is: ‘Ik ben bang dat Nederlandse leerlingen dit verhaal niet mooi vinden,
omdat ze niet begrijpen wat er hier gebeurt en ik weet dat wel.’
Opvallend zijn de vele emotieve reacties op de tekst.
In de tweede plaats geeft vrijwel iedereen ongevraagd toelichting bij de
cultuurgebonden elementen uit het verhaal, zoals de gebruiken bij de geboorte, de
macht van het boze oog en de betekenis en de kracht van de amulet. Over dat laatste
verschillen de meningen. Sommigen zijn overtuigd van de kracht, anderen twijfelen.
(Azis: ‘Het is nooit bewezen dat het werkt. Dat zeggen ze alleen maar.’)
Ze plaatsen echter ook kritische kanttekeningen bij enkele culturele factoren van
het verhaal, zoals de behandeling van de verzorgster (Orhan: ‘Dat hoort natuurlijk
niet.’), de opvoeding van Necip (Azis: ‘Nee, dat vind ik niet normaal.’), het
eerstgeboorterecht, (Duygu: ‘Volgens mijn opvattingen vind ik dat niet terecht.’),
en de positie van meisjes en vrouwen. Sommigen benadrukken daarbij dat het verhaal
in het verleden speelt.
Verhaaltechnische opmerkingen blijven beperkt tot waarderende woorden als
leuke tekst, leuk verteld, maar daarmee wordt meestal bedoeld dat ze zich de situatie
kunnen voorstellen. (Duygu: ‘Het is wel grappig geschreven, goed geschreven, laat
ik het zo zeggen met voorbeelden die echt duidelijk maken wat er bedoeld wordt.’)
Aan het protocol van Renan is duidelijk af te lezen dat het hier om een volwassen,
ervaren lezer gaat. Zij is de enige die herhaalde malen wijst op de ironische ondertoon
van het verhaal en dateert het verhaal feilloos in de Ottomaanse tijd. Haar
tekstverklaringen en commentaren zijn veel vollediger en doordachter en ze plaatst
ze in het brede perspectief van de Turks-Islamitische cultuur. Maar in grote lijnen
komt het protocol in hoge mate overeen met die van de scholieren, zij het dat ze als
afgestudeerd angliste uiteraard veel meer zegt over de verteltechniek. Het meest
interessant in haar reacties zijn de didactische kanttekeningen. Ze vindt het absoluut
noodzakelijk dat niet-Turkse leerlingen iets van de context horen, omdat anders de
essentie van het verhaal verloren gaat: ‘Dan gaan ze ook iets herkennen, want ze
hebben niet hetzelfde gevoel als wij er bij hebben.’ Ze denkt dat Turkse leerlingen
het leuk zullen vinden om zoiets te vertellen. Ze kunnen onduidelijkheden ophelderen
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en foute vooronderstellingen corrigeren. Het zou wel prettig zijn als je dan niet als
eenling tegenover een hele klas zit. Alle aandacht is al erg genoeg en misschien weet
je niet alle antwoorden, want in veel Turkse gezinnen is de helft van de traditie
verdwenen. Het mooiste zou zijn als je, net als in deze sessie, het verhaal in stukjes
leest, waarna steeds een gesprek volgt.

Nederlandse leerlingen
Bekijken we de protocollen van de Nederlandse leerlingen, dan vallen de volgende
punten op:
Ze staan, vooral in het begin, tamelijk neutraal tegenover het verhaal.
Langzamerhand raken ze meer geïnteresseerd in de afloop, maar ze blijven afstand
houden.
Ze hebben een grotere neiging tot het louter parafraseren van de tekst, met af en
toe een instemmende of afkeurende opmerking. ‘Leuk dat die mensen dat doen, die
cadeautjes geven.’
Ze stellen veel vragen naar de culturele factoren in de tekst. Met name de amulet
en het boze oog blijft ze bezighouden. ‘Dat boze oog is dat een stukje van hun
cultuur?’ ‘Alles blijkt aan Necip toe te vallen dat vind ik opvallend, dat is vreemd.
Hij is blijkbaar de oogappel van de familie.’ Ze proberen daar tijdens het lezen een
verklaring voor te vinden, maar doen het tenslotte af als iets bijzonders van de andere
cultuur, die je toch niet begrijpt. ‘Dat amulet, misschien is dat wel een Turkse
gewoonte die ik niet ken.’ ‘Bescherming tegen het oog. Ik weet niet wat ze daarmee
bedoelen, dat is denk ik iets uit die andere cultuur, een geloof van hen dat ieder kind
daartegen beschermd moet worden door ze
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een amulet op het kussentje te spelden, zoiets.’
Ook bij het uitspreken van een moreel oordeel, betrekken ze het andere karakter
van de Turkse cultuur: ‘Die vrouwen zijn niets waard; dat zal wel met hun cultuur
te maken hebben.’ ‘Ik denk dat mensen uit dat soort gebieden meer waarde hechten
aan dit soort dingen dan hier. Dat zou je bij ons niet gauw zien dat de dienstbodes
geslagen worden. Ja dat zou je bij ons niet echt zien dat je geleerd wordt om zulke
woorden tegen de hulpen te zeggen en dat dat zomaar aangemoedigd wordt als je
dat maar niet tegen je vader en moeder probeert.’
Ze zoeken soms naar overeenkomsten in andere culturen die ze wel denken te
kennen. ‘Dat boze oog, dat heb je in de bijbel ook, dat wil zeggen: dat heb je niet
echt, maar wel de duivel of zo.’ ‘Bij de Grieken had je dat ook, een min, haar eigen
kind dronk dan bij een geit.’ ‘Dat lijkt op een ontgroening, dat hij nu bij de groten
hoort.’
Vaker dan Turkse leerlingen plaatsen ze opmerkingen van verhaaltechnische aard:
‘Wow, een goed verhaal en een levendige beschrijving.’ ‘Het wordt nu andersom
beschreven als in het eerste verhaal.’ ‘Irritant al die herhalingen.’ ‘Leuk al die
herhalingen.’ ‘Beetje spottende stijl.’ ‘Taal een beetje versierd, hou ik niet zo erg
van.’

Didactische consequenties
Als we de protocollen van de Nederlandse en Turkse lezers met elkaar vergelijken,
dan passen ze bij elkaar als twee stukjes van een legkaart. De Turkse lezers bezitten
een schat aan context. Dat ze meer relevante achtergrondinformatie hadden, was wel
te verwachten, maar dat ze ook meer dan bereid zijn die uit te dragen is verrassend.
De grote persoonlijke betrokkenheid en de verhelderende toelichting brengt het
verhaal voor de niet-Turkse lezer een stuk dichterbij. Het toenemend enthousiasme
waarmee ze de proefleider van commentaar en achtergrondinformatie voorzagen,
wettigt de hoop dat een dialoog tussen Turkse en niet-Turkse lezers over een Turks
verhaal vruchten af zal werpen. Hoe dit in de praktijk uitpakt, zal nog nader
onderzocht moeten worden. Het kan een vorm van samenwerkend leren zijn die
bijdraagt tot wat wel interculturele competentie wordt genoemd, het vermogen tot
zinvolle interactie met personen uit andere culturen. Een dergelijk gesprek dient niet
alleen tot verheldering van het verhaal, maar kan ook het startpunt betekenen voor
een reflectie op normen en waarden in een intercultureel perspectief.
Bij de behandeling van een verhaal uit een andere cultuur moeten leraren met witte
klassen vooral door blijven gaan met contextualisering door middel van videobanden
en geïllustreerde artikelen uit tijdschriften en reisgidsen. Maar waar mogelijk moeten
ze veel meer gebruik maken van ‘ervaringsdeskundigen’. De meest ideale situatie
lijkt dan het werken in een kleine groep, waarin steeds korte fragmenten met elkaar
doorgesproken worden. Als dat niet kan, beantwoorden de leerlingen na lezing enkele
vragen over waardering, identificatie, betrokkenheid, herkenbaarheid,
betekenistoekenning en complexiteit. Ze formuleren een of twee vragen over culturele
factoren in de tekst die ze niet begrijpen en vergelijken de resultaten in kleine groepjes.
In de eindfase wordt/worden de deskundige(n) ingeschakeld, met de kanttekening
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dat leerlingen het niet altijd prettig vinden in hun eentje een cultuur te
vertegenwoordigen. Tenslotte volgt een discussie over punten als: welke culturele
factoren zijn van belang voor het begrijpen van de tekst, wat zijn de belangrijkste
verschillen met een verhaal uit je eigen cultuur, is er verschil in waarden, is er verschil
in verteltechniek, wat is de invloed van de religie en de natuurlijke of sociale
omgeving, denk je dat dit verhaal exemplarisch is voor deze cultuur, en welke
betekenis hebben bepaalde handelingen of uitspraken?
Cor Geljon is vakdidacticus Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
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Gevormd door ervaringen
De relatie tussen de leesattitude van tieners en hun betrokkenheid
met de bibliotheek
‘The life of a reader is larger, deeper and more satisfying than many real
but impoverished lives.’ Victor Nell
Cedric Stalpers
Leesbevordering en onderzoek gaan steeds meer samen. Het onderwijs en de
bibliotheek wensen steeds meer inzicht in de effecten van hun leesbevorderende
projecten, hetgeen noopt tot empirisch onderzoek. Een leesbevorderingsproject van
een Brabantse bibliotheek gericht op tieners stimuleerde mij als
bibliotheekonderzoeker niet alleen een onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit
van dit project, maar ook mijn promotieonderzoek te wijden aan de relatie tussen het
lezen van fictie door tieners en hun betrokkenheid met de bibliotheek.
In dit artikel zal ik ingaan op de variabelen die het lezen van verhalen door tieners
bepalen, waarbij leesattitude een centrale rol speelt. Voordat ik daarmee begin, komt
eerst de aanleiding van het onderzoek aan de orde. Vervolgens wil ik motiveren
waarom lezen en de bibliotheek van belang zijn voor tieners en waarom dit thema
wetenschappelijk van belang is. Tot slot worden op basis van de theorie enkele
suggesties gedaan ter vergroting van de effectiviteit van leesbevorderingsprojecten
vanuit onderwijs en bibliotheek.

Probleem
De aanleiding van het onderzoek was een leesbevorderingsproject van een Brabantse
bibliotheek. De organiserende bibliotheek constateerde een terugloop in het lezen
door tieners en het massaal afhaken van tieners bij de bibliotheek na hun zeventiende
levensjaar. Vanaf die leeftijd wordt er contributie gevraagd voor de bibliotheek en
dit is een keuzemoment. De tieners wordt genoodzaakt de waarde van de bibliotheek
af te wegen tegen de prijs die ervoor gevraagd wordt. Die afweging valt vaak niet in
het voordeel van de bibliotheek uit.
Deze geluiden over ontlezing en afnemend bibliotheekgebruik uit de praktijk
worden ook bevestigd door onderzoek. Het Sociaal Cultureel Planbureau berichtte
onlangs de ontlezing het sterkst is onder tieners: hun leestijd is in een kwart eeuw
gedaald van 4,7 uur naar 2,0 uur; terwijl de daling bij andere leeftijdsgroepen minder
dramatisch was. Tieners besteden maar een klein deel van hun vrije tijd aan lezen
en de praktijk van het onderwijs leert dat het vaak moeilijk is hen voor het lezen te
interesseren. Longitudinale analyses wijzen uit dat met name het lenen van fictie en veel minder het lenen van andere materialen - onder tieners daalt, terwijl het onder
oudere leeftijdsgroepen constant blijft of zelfs stijgt. Kort samengevat lezen tieners
minder dan andere leeftijdsgroepen, minder dan hun generatiegenoten een kwart
eeuw geleden, minder dan zij voorheen als kind deden en blijken zij - volgens recent
onderzoek - steeds minder de leesgewoonte op latere leeftijd op te pikken.
Wanneer we de bibliotheekstatistieken raadplegen, valt op dat op de basisschool
meer dan 90 procent van de kinderen lid is van de bibliotheek. Tijdens de adolescentie

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

daalt dit percentage en na het achttiende levensjaar is minder dan 30 procent lid van
de bibliotheek. Recent onderzoek naar het leengedrag van afhakers wees uit dat
veertig procent van de niet-leners van fictie afhaakt, tegen slechts vijf procent van
de veelleners van fictie. Het al dan niet lenen van fictie en de stabiliteit van dat
leengedrag bleken de allerbelangrijkste voorspellers te zijn van afhaakgedrag. Zij
die plezier beleven aan lezen en de bibliotheek zien als de instelling die dat plezier
biedt, blijven lid.

Belang van lezen
Waarom is dit alles een probleem? Allereerst, omdat een goede leescultuur belangrijk
is voor het schoolsucces van tieners. Er is een duidelijk verband tussen vrijetijdslezen
aan een kant en leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en - meer algemeen leervaardigheid aan de andere kant. Het lezen heeft effect op tekstbegrip, spelling,
schrijfstijl, woordenschat en kennis van de grammatica.
Lezen betekent ook oefening in het geordend verwerken van informatie; een
vaardigheid die binnen een schoolse setting belangrijk lijkt, maar zeker ook
daarbuiten. In een informatiemaat-
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schappij - een maatschappij die in een kwart eeuw meer hoofdwerk dan handwerk
is gaan bieden - is een goede leesvaardigheid van belang om om te kunnen gaan met
de vele informatie die op je afkomt. Oefening van cognitieve vaardigheden, zoals
het kunnen structureren van informatie is essentieel. Mickulecky constateerde in zijn
onderzoek ten behoeve van remedial teaching - onderwijs aan zwakke, voornamelijk
volwassen en adolescente lezers - dat lezen een vaardigheid is die regelmatig getraind
moet worden, anders raken mensen deze kwijt. Met name zwakke lezers die weinig
tot niet lezen in hun vrije tijd verliezen tijdens vakanties veel van hun in het
voorgaande schooljaar verworven taalvaardigheden. In de jaren na hun eindexamen
kunnen ze door het ontbreken van een leesgewoonte terugvallen tot het taalniveau
van een twaalfjarige. Vergelijk het met het verlies van de vaardigheid in bijvoorbeeld
de Franse taal wanneer men na de middelbare school nooit meer een boek in het
Frans leest of in Frankrijk op vakantie gaat. Na verloop van tijd ervaart men steeds
meer moeite met het lezen van Franstalige teksten en wordt het schrijven van een
brief in het Frans bijna onmogelijk. Ook in emotioneel en moreel opzicht is lezen
van belang. Tieners die wel lezen, geven - meer dan volwassenen - aan dat herkenning
een belangrijk aspect is van het leesplezier. Verhalen zijn voor hen een vorm van
exploratie: een zoektocht door je eigen persoon waardoor je in sociaal en emotioneel
opzicht meer over je zelf leert. In verhalen kun je anderen volgen bij het maken van
keuzes, tot denken geprikkeld worden en meer inzicht krijgen in jezelf.

Bibliotheekbelang
Tieners geven aan de bibliotheek vooral te gebruiken voor school en leesplezier. Na
hun achttiende jaar gaan ze van de middelbare school af, en daarmee valt de
eerstgenoemde reden eigenlijk weg. Dit leidt tot een disproportioneel groot verlies
aan leden in de leeftijd van achttien tot twintig jaar. Leesplezier wordt bij het
achttiende jaar de belangrijkste lijm die tieners aan de bibliotheek vasthoudt, hetgeen
het afhakersonderzoek eveneens uitwees. Zonder die lijm verliest de bibliotheek
leden. Leesbevordering en onderzoek naar het leesgedrag zijn daarmee voor
bibliotheken van zeer groot belang.
De bibliotheek is een leesbevorderaar, een instelling die belangrijk is voor een
goede leescultuur door het beschikbaar stellen van een divers aanbod aan leesmateriaal
tegen lage kosten. Leesbevordering is een belangrijke taak van de bibliotheek. Tot
zover enkele open deuren. Maar hoe effectief zijn die activiteiten eigenlijk? Op welke
psychologische - of meer praktische - variabelen dient deze taak zich te richten? En
hoe kan vervolgens vastgesteld worden of een activiteit ook effectief was? Aan welke
voorwaarden moet een leesbevorderingsproject voldoen om succesvol te zijn?

Wetenschappelijk belang
Geconstateerd is dat tijdens de tienerjaren sprake is van ontlezing. Tijdens de
kinderjaren is dit fenomeen veel minder sterk zichtbaar. Toch gaat de meeste aandacht
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van de wetenschap uit naar het leesgedrag van kinderen, en is er maar weinig bekend
over het leesgedrag van tieners. Ondanks de ontwikkelingen in het leesgedrag van
tieners, is wetenschappelijk onderzoek naar hun leesgedrag schaars. Deze geringe
onderzoeksaandacht berust op de foutieve assumptie dat hij of zij die tijdens de
kinderjaren leert lezen, dat later ook wel zal doen.
In veel van het onderzoek dat naar lezen verricht is, wordt sterk gekenmerkt door
een inventariserende opzet, waarbij vaak enkelvoudige (en niet meervoudige) relaties
onderzocht zijn. In het onderzoek naar lezen wordt vaak over ‘lezen’ in het algemeen
gesproken, zonder een onderscheid te maken naar materiaalsoort (krant, verhaal,
informatief boek of tijdschrift), genre (spanning, romantiek et cetera) en situatie
(school of vrijetijds).
Leesplezier wordt doorgaans als bepalende factor gezien voor vrijetijdslezen.
Leesbevordering richt zich heel expliciet op deze variabele. De vraag is nu echter:
wat is leesplezier? Is dat een positieve houding ten opzichte van het lezen? Zijn dat
affectieve en cognitieve behoeften die ten grondslag liggen aan het lezen? In de
theorie worden er vele verschillende termen genoemd als synoniem voor leesplezier,
te weten leesattitude, leesmotivatie, leesbehoefte en gratificatie. Het is onduidelijk
in hoeverre deze constructen overlappend dan wel complementair zijn.
In het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek naar leesgedrag wordt nog maar
mondjesmaat gebruik gemaakt van psychologische constructen zoals leesattitude en
leesmotieven, terwijl juist deze variabelen een hoofdrol spelen bij de effectmeting
van leesbevordering en het stellen van doelen ervoor. Meer zicht op deze bepalende
factoren, op de psychologische concepten onderliggend aan leesplezier, is van belang
voor de effectmeting van leesbevordering. Wanneer we weten wat mensen aanzet
tot te lezen, kunnen we vaststellen in hoeverre een project hierop invloed heeft gehad.

Leesgedrag
In het onderzoek dat vanuit de International Reading Association verricht is naar het
leesgedrag van kinderen, tieners en volwassenen wordt met name attitude genoemd
als aan-
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sturende kracht, naast betrokkenheid. Attitude is een stabiele positieve of negatieve
houding ten opzichte van het lezen die gebaseerd is op frustrerende of juist plezierende
ervaringen met het lezen en beïnvloed wordt door de omgeving van een lezer. Een
lezer kan een negatieve leeshouding hebben, omdat hij lezen moeilijk vindt, zijn
taalvaardigheid zwak is, hij weinig vertrouwen heeft in zijn eigen leesvaardigheid
of omdat hij nooit een boek heeft gelezen dat aansloot op zijn leesbehoeften.
Omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het lezen, zijn de vriendenkring
of peer group (keuren zij lezen af of vinden zij het juist zeer leuk?), het onderwijs
(sluiten gekozen onderwijsmethoden en gekozen werken aan op de ontwikkelingsfasen
en daarmee corresponderende leesbehoeften van tieners?) en de bibliotheek (heeft
men een uitgebreid aanbod aan boeken die aansluiten op de behoeften van tieners
duidelijk opgesteld in een omgeving die verleidt tot lezen?)
Zoals gezegd komt de leesattitude deels voort uit leesbehoeften: wanneer gelezen
verhalen appelleren aan de behoeften die een lezer heeft en men weet dat men daarom
plezierige ervaringen kan verwachten van verhalen, zal men positief staan ten opzichte
van het lezen. Hetzelfde kan gezegd worden over betrokkenheid, alleen werkt deze
variabele in een andere richting. Terwijl attitude uitdrukt of een lezer positief of
negatief staat ten opzichte van het lezen, geeft betrokkenheid het belang weer dat
men aan de vervulling van leesbehoeften en het verkregen leesplezier hecht. Terwijl
attitude als polen negatief en positief kent, kent betrokkenheid als polen
belangrijk/waardevol enerzijds en onbelangrijk/niet van waarde anderzijds.
Betrokkenheid weerspiegelt het voornemen om te blijven lezen - het zogenaamde
continuance commitment, ook als een schoolse noodzaak hiertoe is weggevallen.
Mensen die lezen belangrijk vinden voor het bereiken van hun emotionele behoeften
en doelen, zullen deze activiteit immers langer volhouden in levensfasen waarin
anderen uitwijken naar andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Tot zover heeft de verhandeling de indruk gewekt dat attitude een eendimensionaal
construct is. De theorieën hierover zijn niet eenduidig; verschillende wetenschappers
definiëren attitude als een globaal, hoofdzakelijk affectief construct dat een positieve
of negatieve houding reflecteert, terwijl anderen meer nadruk leggen in hun
attitudeconstruct op de verwachte

consequenties van het lezen. Haast parallel aan dit onderscheid bestaan er twee
onderzoeksrichtingen die zich bezighouden met twee psychologische determinanten

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

van leesgedrag: de motivationele benadering en de attitudebenadering. Motivatie
betreft het waarom van leesgedrag ofwel de redenen die verklaren waarom iemand
wel of niet leest, waarom men blijft lezen en de mate van inspanning die men zich
getroost bij het lezen. Bij de eendimensionale opvatting is er een duidelijk onderscheid
tussen het motivatieconstruct, ofwel leesbehoeften enerzijds en attitude anderzijds,
bij de multidimensionale bestaat er een overlap tussen de motivationele en
attitudebenadering.
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Ahtola vond een synthese tussen beide opvattingen door te spreken over een globale
attitude (de positieve of negatieve houding), die bepaald wordt door meer specifieke
attitudecomponenten, die gewenste consequenties van het lezen reflecteren en daarmee
overeenkomen met conceptualisatie van primaire leesmotieven volgens Tellegen en
Coppejans: behoeften waarvan de lezer zich bewust is en die de directe aanleiding
zijn om te gaan lezen. Deze synthese tussen de twee richtingen binnen het
attitudeonderzoek - en tussen de attitude- en motivationele benadering - is van belang,
omdat tieners verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen, waarin verschillende
behoeften te onderscheiden zijn. Wanneer onderwijs en bibliotheken onvoldoende
aansluiten op deze (specifieke) behoeften bestaat, er het risico van een verslechtering
van de globale leesattitude.
Verschillende keren is de term ‘leesbehoeften’ gevallen. Hiermee wordt gedoeld
op relatief stabiele leesdoelen die latent aanwezig zijn en verklaren waarom een lezer
leest en bepaalde verhaalgenres kiest of juist mijdt. Het complexe aan
behoefte-onderzoek is dat dit construct zeer abstract is, onder andere omdat behoeften
niet altijd vervuld zijn of worden en daarmee slapend kunnen zijn. In de literatuur
worden grofweg acht behoeften onderscheiden, te weten:
1
Cognitieve behoeften: de behoefte tot nadenken en het genieten van de
cognitieve uitdaging die het leesmateriaal vormt. De eisen die het verhaal aan
de lezers stelt - zoals het moeten oplossen van een mysterie - worden gezien als
puzzels. Het lezen van fictie kan een leermogelijkheid bieden en stelt de lezer
in staat de betekenis van een onderwerp te bevatten. Een boek kan een analyse
van een probleem presenteren en vragen oproepen. Mensen willen weten wat
er om hen heen gebeurt en nieuwe informatie over hun omgeving verkrijgen.
Een boek kan daardoor iemands kennis vergroten en veranderen.
2
Emoties ervaren: Naast deze cognitieve behoeften - ook wel ‘need for
cognition’ genoemd - kan er een behoefte bestaan om sterke emoties te ervaren
tijdens het lezen. Dit fenomeen zou men ‘need for emotion’ kunnen noemen.
Uit een kleinschalig onderzoek onder vijftig lezers bleek dat de waardering die
men voor een boek heeft voor meer dan eenderde door ervaren emoties bepaald
wordt. De behoefte om sterke emoties te ervaren verklaart ook waarom mensen
op het eerste gezicht negatieve emoties zoals angst (bij spannende of
griezelboeken) of medelijden (bij probleemboeken) opzoeken. Van der Bolt
vond in haar promotieonderzoek een positieve relatie tussen de frequentie
waarmee kinderen en tieners lezen en de mate waarin boeken emoties bij hen
oproepen.
3
Zelfexploratie en zelfherkenning: de wens inzicht te verkrijgen in het eigen
leven en overeenkomsten te vinden met een bepaald personage. Carter en Harris
gaven aan dat ‘lijkt op mij’ voor tieners een belangrijk kenmerk van verhalen
was. Met name persoonlijke problemen zijn basis voor overeenkomsten tussen
personage en lezer, zoals zorgen over uiterlijk, gevoelens van inadequaatheid,
jaloezie, verveling et cetera. Door te lezen kunnen tieners meer over zichzelf
te weten komen en nagaan hoe personages die in dezelfde situatie als de lezer
verkeren, met hun problemen omgaan. Vooral boeken die gaan over crises van
tieners, bleken hen aan te spreken.
4
Wensvervulling: personages in verhalen en de gebeurtenissen die ze meemaken
kunnen plezieriger zijn dan de werkelijkheid zoals de lezer die ervaart; wensen
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die de lezer ervaart in de werkelijkheid kunnen op een veilige manier in een
verhaal vervuld worden.
Absorptie: lezers hanteren termen als ‘niet weg kunnen leggen’ of ‘opgaan
in’ om te verwijzen naar het fenomeen absorptie. Absorptie wordt ook wel
betrokkenheid of flow genoemd.
Fantasie: lezers willen naar een fantasiewereld gaan en vrijelijk fantaseren.
Berlyne geeft aan dat mensen een instinctieve behoefte hebben aan fantasie
wanneer leven ideeën, gevoelens en interessante gedachten ontbeert. Greaney
en Neuman spreken in dit kader over stimulatie: in je fantasie reizen naar andere
landen en andere mensen ontmoeten, ofwel een imaginaire reis maken.
Bibliotheekbezoekers zelf geven vaak spontaan aan dat het opzoeken van een
droomwereld een belangrijke reden is om te lezen.
Escapisme: uit onderzoeken naar leesbehoeften van bibliotheekgebruikers
blijkt dat tieners vaker het mijden van negatieve emoties (zoals verveling en
spanning) noemen als reden om te lezen dan volwassenen dat doen. Lezers
duiden dit motief zelf vaak aan met de woorden ‘stoom afblazen’ of
‘ontspanning’
Nutsgerichte behoeften: Roettger vond dat met name minder goede lezers
belang konden hechten aan lezen, omdat het voor hen een middel was om
schoolsucces te boeken. De respondenten in haar onderzoek meenden dat ze
zonder goede leesvaardigheden het niet zouden kunnen bijbenen op school.

Attitude en ontlezing
De teruggang van het lezen is deels te
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verklaren met de attitudetheorie. Met name zwakke lezers ervaren veel frustraties
bij het (moeten) lezen van verhalen en merken in de loop der jaren steeds sterker dat
zij niet zo goed kunnen lezen als hun klasgenoten, hetgeen het vertrouwen in de eigen
vaardigheden sterk ondermijnt. Lezen wordt gezien als iets dat te moeilijk is en niet
bestemd lijkt te zijn voor hen. Deze frustrerende leeservaringen kunnen het vertrouwen
in zichzelf als lezer - ook wel self efficancy genoemd - ondermijnen en daarmee
negatief uitwerken op de leesattitude.
Binnen structuuranalytische onderwijsmethoden, waar de klemtoon lag op
eigenschappen van (literaire) teksten eerder dan emotionele eigenschappen van de
lezer, kunnen tieners geconfronteerd worden met teksten die niet aansluiten op hun
leesbehoeften. Aangeboden teksten kunnen emotionele ontwikkelingsfasen vereisen
die de lezer nog niet bereikt heeft. Tussen het jeugdboek C en volwassen literatuur
zitten vele emotionele ontwikkelingsfasen, die niet altijd gereflecteerd worden in de
praktijk van het literatuuronderwijs. Iedere docent wiskunde kan begrijpen dat matrix
algebra te zwaar is voor een leerling in de onderbouw; de leerling zal nog
verschillende fasen moeten doorlopen eer hij aan deze vorm van wiskunde toe is.
Daarentegen is het voor enkelen nog niet vanzelfsprekend dat een leerling nog
verschillende fasen zal moeten doorlopen eer hij literaire werken op hun merites kan
beoordelen. Er zitten verschillende treden tussen jeugdboeken en de literaire canon
die niet met één pas overbrugd kunnen worden.
Uiteraard zijn er in het onderwijs vele voorbeelden te noemen van methoden en
materialen die tot lezen stimuleren. Daarnaast kan de bibliotheek op verschillende
manieren invloed uitoefenen op het leesgedrag van tieners. In directe zin door
leesbevorderingsprojecten die aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep
en in indirecte zin door het bieden van een aanbod dat goed aansluit op de behoeften
van de doelgroep - in de vorm van de zogenaamde adolescentenromans - in een
herkenbare en aantrekkelijke omgeving die stimuleert tot lezen. Momenteel is het
aanbod aan adolescentenromans echter vaak nog schaars en niet altijd duidelijk
ontsloten.
Een van de fasen in de pubertijd is de conformistische, waarbij men zich in gedrag
en voorkeuren sterk laat leiden door leeftijdsgenoten. Als het gaat om muziek en
films voeden tieners elkaar op en letten zij op de smaken van leeftijdsgenoten teneinde
in hun groep geaccepteerd te worden. Deze sociale norm kan sterke effecten hebben
op de eigen attitude ten opzichte van het lezen; staan vrienden afkerig tegenover
boeken, dan kan dat negatief uitwerken op de eigen attitude.
Daarnaast hebben verschillende bibliotheekonderzoeken uitgewezen dat de
betrokkenheid met het lezen onder tieners lager is dan onder volwassenen. Tieners
hebben vele behoeften die stuurvoorrang eisen, zoals de wens geaccepteerd te worden
binnen een groep, een eigen identiteit te ontwikkelen, zelfstandig te worden en een
visie op het leven te ontwikkelen. Het lezen van boeken kan haaks staan op deze
behoeften of tieners kunnen zich er niet van bewust zijn dat verhalen deze behoeften
kunnen vervullen.

Actie van de bibliotheek
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Vacca signaleerde dat de doelgroep tieners bij leesbevordering en leesonderzoek
onderbelicht blijft ten opzichte van kinderen. Mickuleckys onderzoek toonde aan
dat juist voor de zwakke adolescente lezers leesbevordering van groot belang is. In
het licht van deze feiten is het dan ook spijtig om van de bibliotheken te horen dat
samenwerking met het voortgezet onderwijs lang niet zo eenvoudig tot stand komt
en intensief is als met het basisonderwijs. Het basisonderwijs lijkt in de praktijk meer
waarde te hechten aan leesbevordering en reageert positiever op
leesbevorderingsprojecten vanuit de bibliotheek dan het voortgezet onderwijs, terwijl
met name het voortgezet onderwijs onderdak biedt aan de doelgroep waarbij de
ontlezing het sterkst is.

Attitudes en betrokkenheid zijn vrij stabiele constructen. Derhalve dienen
leesbevorderingsprojecten een redelijke duur en intensiteit te hebben om effect op
deze variabelen te kunnen hebben. Attitudes worden bepaald door het aansluiten van
eerdere leeservaringen op leesbehoeften en de eigen taalvaardigheid. Kennis van
zowel de taalkracht als leesbehoeften en aansluiting van projecten hierop zijn derhalve
van belang om liefde voor het lezen te doen ontwaken. Projecten die slechts enkele
weken lopen en ‘ver van mijn bed’ thema's en genres hanteren, zullen waarschijnlijk
niet leiden tot verhoogde betrokkenheid of bijstelling van de attitude en daarmee tot
meer lezen.
Eveneens bleek een zekere mate van keuzevrijheid van belang. Tieners moeten
zelf kunnen ontdekken welke thema's en genres hen interesseren, welke werkvormen
hun enthousiasme
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opwekken. Ook moeten ze hun eigen doelen en behoeften kunnen verbinden aan
leesmateriaal. Enige advisering van docent en bibliothecaris kan hen hierbij van
belang zijn. Uit de effectmetingen bleek voorts dat tieners een zekere intensiteit
wensen van een project en dat in klassen waarin de docent intensiever met het project
aan de slag ging, het ook meer effect sorteerde op de leesattitude en betrokkenheid
met de bibliotheek.
In sommige bibliotheken vallen tieners nog tussen de wal van de kinderafdeling
en het schip van de volwassenenafdeling in. Wat betreft sfeer, aanbod en ontsluiting
van materialen komen geen van beide afdelingen overeen met de belevingswereld
van tieners. Zij willen niet meer als kind gezien worden, maar herkennen zich evenmin
in de werken die op de volwassenenafdeling aangeboden worden. Een eigen hoek
in de bibliotheek - al zijn het maar enkele kasten - waarin adolescentenromans apart
zijn opgesteld op een manier die verleid tot lezen, kan hierbij van grote waarde zijn.
Om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van specifieke doelgroepen en ideeën
die zij hebben ten aanzien van nieuwe diensten (zoals een adolescentenafdeling en
nieuwe leesbevorderingsprojecten), worden in de bibliotheeksector steeds meer
kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals focusgroepen (groepsgesprekken waarbij
de leden elkaar constant stimuleren met nieuwe en betere ideeën te komen) en
diepte-interviews gehanteerd. Om van tevoren te toetsen of projecten aan zullen slaan
bij de doelgroep en een jongerenhoek te creëren die verleidt tot lezen, lijken deze
methoden zeer waardevol.
Cedric Stalpers is promovendus aan de Universiteit Utrecht en heeft als promotores
prof. dr. D.H. Schram en mevrouw dr. M.J.W. Stokmans (Katholieke Universiteit
Brabant).

Gebruikte literatuur
O.T. Ahtola, ‘Hedonic and utilitarian aspects of consumer behaviour: an
attitudinal perspective’. In: Hirschman & Holbrook, Symbolic consumer
behaviour. Ann Harbor: Association for Consumer Behavior, 1983.
D.E. Berlyne, Aesthetics and psychobiology. New York: Appleton, 1971.
L. van der Bolt, Ontroerend Goed. Een onderzoek naar affectieve leeservaringen
van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije
Universiteit van Amsterdam, 2000.
M. de Bruijn, ‘Van Bibelebont naar Babylon. Een pleidooi voor de nieuwe
adolescentenromans’. Klapper, 1999.
G.R. Carlsen, Books and the teenage reader. Londen: Harper & Row Publishers,
1980.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

B. Carter en L. Harris, ‘What junior high school students like in books’. In:
Journal of Reading, 1982.
M. Czikszentmihalyi en I.S. Czikszentmihalyi, Optimal experience:
psychological studies of flow in consciousness. Cambridge: Cambridge
University Press, 1988.
J.D. Gallik, ‘Do they read for pleasure? Recreational reading habits of college
students’. In: Journal of Adult and Adolescent Literacy, vol. 42, 1999.
V. Greaney, ‘Factors related to amount and type of leasure time reading’. In:
Reading Research Quarterly, vol. 3, 1980.
V. Greaney en S.B. Neuman, ‘The functions of reading: a cross-cultural
perspective’. In: Reading Research Quarterly, vol. 25, 1990.
W.A. Henk, en S.A. Melnick, ‘The reader self perception scale: a new tool for
measuring how children feel about themselves as readers’. In: The Reading
Teacher, vol. 48, 1995.
R. McKenna, ‘Towards a model of reading attitude acquisition’. In: E.H. Cramer
en M. Marrietta, Fostering the love of reading: the affective domein. Newark:
The International Reading Association, 1994.
L. Mickulecky, ‘The need for affective literates’. In: E.H. Cramer en M.
Marrietta, Fostering the love of reading: the affective domein. Newark: The
International Reading Association, 1994.
V. Nell, ‘The insatiable appetite’. In: E.H. Cramer en M. Marrietta, Fostering
the love of reading: the affective domein. Newark: The International Reading
Association, 1994.
D. Roettger, ‘Elementary students' attitudes towards reading’. In: The reading
Teacher, 1982.
W. Schlundt Bodien en F. Nelck-da Silva Rosa, ‘Reflectie op literatuur. Nieuwe
wijn in oude zakken?’ In: Tsjip/Letteren 10-2, 2000.
D. Schram, Kracht van het lezen. Utrecht: Faculteit der Letteren, Universiteit
Utrecht, 1999.
C.P. Stalpers, ‘Motives people have for reading fiction. An overview of earlier
theories for use in future research’. Paper gepresenteerd op Xth International
Conference on Cultural Economics, 1998.
M. Stokmans, ‘Mediation variables of the reading attitude-behaviour
relationship’. Paper gepresenteerd op Xth International Conference on Cultural
Economics, 1998.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

26
M. Stokmans, ‘Reading attitude and its effect on leisure time reading’. In:
Poetics, vol. 26, 1999.
S. Tellegen en L. Coppejans, Waarom zou je lezen? Het oordeel van scholieren:
anders dan men wel eens dacht. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992.
R.T. Vacca, ‘Let's not marginalize adolescent literacy’. In: Journal of Adolescent
& Adult Literacy, vol. 48, 1998.
A. Wigfield, ‘Children's motivations for reading and reading engagement’. In:
J.T. Guthrie en A. Wigfield, Reading Engagement. Motivating readers through
integrated instruction. Newark: The International Reading Association, 1997.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

27

column
Mythologie
Jacques de Vroomen
James MacKenzie at dagelijks als ontbijt twee kippen. Hij kon met één vuistslag een
os tegen de vlakte slaan en liep op de eerste mijl een paard eruit. Maar zijn specialiteit
was schapen stelen. Nou kijken ze in Nieuw-Zeeland niet op één schaap meer of
minder. Maar James MacKenzie maakte het te gek. Hij stal ze in duizendtallen. Tot
hij werd gegrepen en opgehangen. En als moeders in Nieuw-Zeeland hun kinderen
naar bed brengen, wijzen ze soms naar de schapenwolken hoog in de lucht. ‘Daar
gaat James MacKenzie met zijn gestolen schapen,’ zeggen ze dan. Een vleugje
mythologisering voor kinderen.
Met mythologisering gaan we in de huidige westerse cultuur niet verder dan een
verhaaltje in de kinderkamer vóór het slapen gaan. Ik reis door Nieuw-Zeeland en
lees mythologische verhalen van Maori's, een goudmijn aan poëzie voor volwassenen.
Bijvoorbeeld hun scheppingsverhaal.
Vader Rangi, de hemel, keek met verliefde blik naar Papa, moeder aarde. Papa - het
is even wennen, papa voor moeder - keek op haar beurt vol liefde naar Rangi. En zij
omhelsden elkaar en kregen vele, vele kinderen. Die kinderen leefden in de duisternis,
besloten in de omhelzing van Rangi en Papa. De hemel lag over de aarde en er was
tussen hun geen licht. De kinderen groeiden groot en de ruimte rondom hen werd
steeds kleiner. Ze overlegden met elkaar. Zullen we onze ouders doden? Of zullen
we ze scheiden? Tu-mata, de oorlogszoon, wilde ze doden, maar Tane-mahuta won
het pleit. Hij liet kauri-bomen groeien - Nieuw-Zeelandse sequoia's - en met zijn rug
op zijn moeder liggend duwde hij met zijn voeten zijn vader, de hemel, langzaam
naar boven. Zo ontstond er ruimte tussen Rangi en Papa en hun zonen en dochters
trokken de wereld in en gingen ze bevolken.
Op het vliegveld van Auckland zwaai ik naar mijn dochter als ze de gate in loopt
voor haar vliegtuig naar Melbourne. Het begin van een lang verblijf in Australië.
Naast mij staat haar papa. Onze laatste gezinsvakantie? Ik kan er vrede mee hebben.
Dankzij de Maori's.
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‘Heel gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar het kan erger’
Een gesprek met Bart Moeyaert
‘Ik gebruik graag “u”, want dat is een mooie respectvolle aanspreekvorm
die wij echt te snel van tafel vegen. Ik vind het echt een mooie vorm. Ook
tegen een hele goede vriend ga ik “u” zeggen. Maar het kan ook een muur
scheppen. Dus daarom zeg ik het letterlijk: zeg gerust Bart en jij.’ Wij
zeggen dus geen ‘u’ en van muren is al helemaal geen sprake. Bart
Moeyaert deelt zijn uitgesproken mening met ons. We praten over zijn
schrijverschap, over zijn boeken Het is de liefde die we niet begrijpen en
Broere, waarmee hij komende winter opnieuw het theater in gaat, over
zijn ideeën over het lezen van boeken en de rol die docenten daarbij kunnen
spelen.
Hannie Humme en Mireille Oostindie

Ik-perspectief
In vrijwel alle boeken schrijft Moeyaert vanuit een ik-perspectief. Dit heeft te maken
met de ontstaanshistorie van elk verhaal: ‘Om te beginnen ontstaat elk verhaal vanuit
een beeld, vanuit een scène, vanuit een zin. Dat beeld, de eerste bladzijde bepaalt
hoe het boek zal worden. In die zin dat ik alles voor me zie. Ik ben in zekere zin de
camera. Het is bijna altijd zo dat ik een ik ben. Voor mij is dat een bijna logische,
organische gang van zaken. De ik is de stem die het dichtst bij me ligt.’
Voor kinderen blijkt dit in de praktijk van het onderwijs een heel moeilijk
perspectief. Moeyaert is het er niet mee eens, dat dit de meest moeilijke instantie is
om vanuit te vertellen, want voor hem is het de meest logische gang van zaken.
In mei 2001 hield Moeyaert de jaarlijkse Annie M.G. Schmidtlezing in Leiden
onder de titel ‘Het afscheid’. Dat was niet toevallig. Daar heeft hij de dingen mogen
zeggen die hij wilde zeggen.
‘Natuurlijk kan het ik-perspectief voor kinderen moeilijk zijn, maar het is niet
mijn taak om mijn schrijfstijl daarom te veranderen. Ik denk dat ik moet vasthouden
aan wat ik wil vertellen, daar heel eigenzinnig in moet zijn. En ja, als je maar vaak
genoeg herhaalt dat iets moeilijk is, dan wordt het ook moeilijk.’ Als kinderen of
volwassenen hem horen, is er niemand die naar hem toekomt en zegt dat ze niets van
zijn werk begrijpen omdat hij de ik-vorm gebruikt. Zij nemen blijkbaar een drempel
zonder het zelf te weten.
Sinds de Schmidtlezing heeft Moeyaert zich voorgenomen geen vragen meer te
beantwoorden die gaan over hoe moeilijk iets wel of niet zou kunnen zijn voor
kinderen.
Voor Moeyaert maakt het niet uit of de ik een man of een vrouw is: ‘Het personage
kiest jou. Ik ga me nooit de vraag stellen hoe een vrouw van 45 is. Ik ben gewoon
die vrouw van 45. Het is gewoon zo. Ik heb de stem in mijn hoofd, een knop die
vanzelf wordt omgezet. En ik ben het. Als ik zeg dat ik een kind van acht ben, dan
moet niemand denken dat ik op mijn knieën ga zitten om kleiner te worden. Dat ik

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

anders ga praten achter mijn computer, dat ik een ander stemmetje doe. Er is iets in
mij dat een bepaalde verteltoon krijgt, en dan komt de rest blijkbaar vanzelf.’

Moeilijke schrijver
Moeyaerts boeken zijn met name bij de critici erg geliefd. Hij wint de ene prijs na
de andere, met als meest recente verovering de Woutertje Pieterse Prijs. Maar de
kinderjury's, bijvoorbeeld de Jonge Jury, vallen niet op Bart Moeyaert. Hij krijgt
hierdoor een imago van een moeilijke schrijver.
Moeyaert vindt het soms jammer dat dat geschreven wordt. En ook hier geldt de
kracht van de herhaling: hoe vaker je dergelijke dingen leest, hoe meer je ze gaat
geloven. Moeyaert geeft een voorbeeld: ‘Toen Het is de liefde die we niet begrijpen
verscheen, was er veel
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kritiek. Heel positief, maar er werd altijd opgemerkt: het zal wel te moeilijk zijn, het
is voor belezen jongeren, en dat is allemaal prima, dat mogen ze best schrijven. Maar
ondertussen was ik bezig met het geven van lezingen in scholen en bibliotheken en
werden de boeken meer en meer gelezen. Ik kreeg minder belezen jongeren voor me
die Het is de liefde gelezen hadden. Oké, ze hebben niet alles begrepen,

zeggen ze zelf, maar ze hebben het boek wel onder hun hoofdkussen liggen.’
Het omgaan met slechte kritieken kost Moeyaert geen enkele moeite. Natuurlijk
merkt hij het op als er iets negatiefs geschreven wordt, maar als het goed
beargumenteerd is, heeft iedereen recht op zijn eigen mening. ‘Niet iedereen kan een
bepaalde schrijver even goed vinden, dat is nu eenmaal zo. Maar ik wil wel graag
argumenten horen. Als je gewoon schrijft dat een bepaald boek niet deugt, punt, tja,
daar kan ik niets mee, want ik mis een waarom en een daarom. Helaas verschijnen
er wel eens recensies zonder ruggengraat.’
Het boek dat bij Moeyaert zelf de meeste indruk heeft gemaakt, is Je moet dansen
op mijn graf van Aidan Chambers. Het is voor hem een voorbeeld van hoe een boek
gecomponeerd kan zijn, hoe het vertelperspectief precies goed zit, hoe mooi de stijl
kan zijn. ‘Voor mij is het Chambers' meesterwerk. Op mijn tweeëntwintigste heeft
het een geweldige indruk op me gemaakt. Ook omwille van het verhaal, omdat op
een bepaalde laconieke manier wordt verteld hoe twee jongens van elkaar kunnen
houden. Er wordt in het midden gelaten of het nu een vriendschap of een liefde is.
Het is een prachtig voorbeeld van een boek dat iets voor je kan betekenen als mens.’
Een ander boek dat Moeyaert, zoals hij het zelf noemt, aan het wankelen heeft
gebracht, is We noemen hem Anna van Peter Pohl. ‘Dat vind ik een magistraal boek.
Je stapt erin en je komt er als een ander mens uit. Dat boek is een maalstroom, iets
waar je doorheen moet.’ Ted van Lieshout bewondert hij omwille van de eenvoud
van taal die zo kenmerkend is voor zijn gedichten. ‘Ik houd van eenvoud. Dat je kunt
kauwen op een paar woorden. Soms is dat slechts een klein stukje uit een gedicht.’
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Kwetsbaar
Moeyaerts boeken bevatten vaak autobiografische elementen. Natuurlijk zijn er ook
geromantiseerde elementen, ‘anders schrijf je geen boek’. Moeyaert: ‘Bij mij is het
absoluut zo dat je mij totaal leert kennen als je een paar boeken op een stapeltje legt.
Ik denk dat dat niet bij alle schrijvers zo is.’ Sommige boeken moet je erg goed
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lezen wil je Bart Moeyaert tegenkomen. In Het is de liefde die we niet begrijpen,
bijvoorbeeld, kun je hem niet zomaar aanwijzen. Het is anders met zijn boek Broere,
waarin Moeyaert vertelt over zijn jeugdjaren in een gezin met zeven zonen van wie
hij de jongste is.
Moeyaert was een heel ander kind dan zijn broers, en hoewel hij dat altijd heeft
gevoeld heeft hem dat nooit ongelukkig gemaakt. Moeyaert kan bij wijze van spreken
bij elk verhaal in de bundel de bijbehorende broer aanwijzen op de foto in het boek.
Ook hier is het perspectief van belang. Moeyaert: ‘Het wordt wel gezegd dat in
Broere alleen maar lichte verhalen staan. Licht verteerbaar. Maar naar mijn mening
is dat niet zo, er zit wel een klein donker randje aan. Alleen al het “wij”- en
“zij”-gevoel dat in het boek zit, daar kun je scheef van gaan zitten. Het is niet alleen
maar een gelukkig boek, er staan ook verhalen in over moeilijke momenten. Dat het
misschien alleen maar gelukkig lijkt, heeft te maken met het perspectief, namelijk
dat van een vroegwijs kind dat zijn positie kiest.’
Het wordt wel eens gevraagd of hij het niet eng vindt zichzelf zo bloot te geven,
hij stelt zich immers kwetsbaar op. Moeyaert vindt dat een verbazingwekkende vraag,
want: ‘Wat kan er gebeuren? Het ergste wat u kunt doen, is mij uitlachen of zeggen
hoe belachelijk het wel is. En dan kan ik alleen maar zeggen: wat raar dat u dat
belachelijk vindt, want ik kan toch maar zijn wie ik ben? Ik voel me er zeker niet
kwetsbaar door.’
Met Broere is Moeyaert het theater ingegaan. Op het podium vertelt hij de verhalen
aan de zaal en zingt hij er liedjes over, waarbij Caroline Deutman hem begeleidt aan
de piano. Maar in het theater voelt hij zich ook niet kwetsbaar. Moeyaert maakt een
duidelijk onderscheid tussen de emotionele kant en de emotionerende kant van theater:
‘Waar het emotionerende begint, is dat ik merk dat er kinderen van acht tot mensen
van achtentachtig in de zaal zitten en dat ze me na afloop komen vertellen dat mijn
verhaal hen geraakt heeft.’ Moeyaert geeft een voorbeeld van een oude mevrouw
die hem vertelde dat bij zijn verhaal ‘De enige weg’, waarin hij vertelt dat hij met
zijn broers gaat varen in een rode boot, haar gedachten terug gingen naar haar jeugd.
‘Door de kleur van de boot herinnerde ze zich ineens dat ze vroeger een pop met een
blauwe jurk had gehad. En dat vind ik straf. Dan sta ik van mezelf te kijken. Voor
mensen komen op die manier emoties boven en mij emotioneert dat. Ik sta maar op
het podium en vertel mijn eigen verhalen, en het publiek doet er iets mee. Ik vind
dat heel onthullend. En ja, dan mogen er mensen zijn die mij zouden kunnen kwetsen,
dat is dan maar zo.’

Imago
Moeyaert is zich wel bewust van hoe dingen er moeten uitzien. Wilde hij vroeger
alleen maar portretten op zijn boeken waarop hij serieus keek, nu sieren spannendere
foto's waarover is nagedacht zijn boeken. Zo is op het omslag van Broere met opzet
de helft van zijn gezicht afgedrukt: je leert de auteur voor de helft kennen als je dit
boek leest. Ook bij zijn website, www.bartmoeyaert.com, is over de vormgeving
nagedacht. Moeyaert heeft het concept bedacht, een goede vriend van hem werkte
het uit en een bekende designer stond garant voor de vormgeving. Hoewel er een
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ongeschreven internetregel is dat je op een site niet horizontaal zou mogen scrollen,
heeft Moeyaert zich hier niets van aangetrokken. ‘Ik vind het eigenlijk wel leuk, de
tijdslijn komt nu zo mooi uit.’ Hij hoopt een toegankelijke website te hebben, die
jongeren aanzet tot het lezen van zijn werk. De drempel wordt door het internet wel
lager, heeft hij gemerkt, veel lezers reageren op zijn werk via e-mail.

Onderwijs
Het imago van ‘moeilijke auteur’ wordt vaak versterkt op scholen. Docenten bieden
niet snel boeken als Het is de liefde of Broere aan. Voor Moeyaert hangt alles samen
met enthousiasme: ‘Als je voelt dat iemand enthousiast is over een boek, ga je het
sneller lezen. Dan mag een boek moeilijk of makkelijk zijn, dat maakt niet uit.’
Moeyaert spreekt uit eigen ervaring: op de middelbare school had hij een docent
Nederlands die hij een grote persoonlijkheid vond. ‘Je respecteerde die man en vanuit
dat respect ging je aan het werk. Het persoonlijke element in het onderwijs is zo
belangrijk, het staat of valt met de docent.’
Helaas is het vaak zo dat jonge docenten teruggrijpen naar dingen die ze vroeger
zelf hebben gelezen, en bieden deze boeken aan de leerlingen aan. Hierdoor blijven
- we noemen maar een aantal namen - Thea Beckman en Jan Terlouw terugkomen.
De docenten zeggen zelf vaak dat dat komt doordat ze geen tijd hebben om nieuwe
dingen te lezen. Moeyaert is het hier niet mee eens. Hij neemt daarover een duidelijk
standpunt in: ‘Ik denk dan: fout! Echt fout!’ Hij maakt een simpele vergelijking: als
je secretaresse bent en je wordt aangenomen in een bedrijf, dan wordt er van je
verwacht dat je een goede secretaresse bent en dat je je bijschoolt, als het moet. Als
er iets nieuws is op het gebied van computers, dan ga je je bijscholen, anders weet
je niet meer genoeg over het product waar je mee werkt. Datzelfde geldt voor
docenten: je kiest een beroep en je moet alles weten over het ‘product waar je mee
werkt’, en dat product zijn toevallig
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jonge mensen. Moeyaert: ‘Dus wat mij betreft zou je moeten weten wat de
muziekstijlen zijn, zou je moeten weten wat hun cultuur in het algemeen is en zou
je zeker moeten weten wat ze lezen. Maar zou je er ook aan moeten kunnen toevoegen
wat je zelf vindt dat ze zouden moeten lezen. Daarvoor ben je docent. En ik vind dat
je dat van docenten mag eisen. Ze verwachten immers van mij ook dat ik de best
mogelijke boeken schrijf.’ Deze stellingname wordt Moeyaert niet altijd in dank
afgenomen, maar volgens hem knelt daar de schoen, ‘om niet te zeggen dat ze veel
te klein is’.

Herhaling
In Vlaanderen maakte Moeyaert iets mee waar hij erg van schrok. Bij de uitreiking
van de Gouden Uil, een belangrijke literaire prijs voor het Nederlandstalige boek,
was ruimte gemaakt voor een publieksprijs, de Jonge Gouden Uil. Deze zou worden
uitgereikt door scholieren, meestal van de lerarenopleidingen. De Jonge Gouden Uil
bestaat voor volwassenenboeken en voor jeugdboeken. Bij de uitreiking van de prijs
vertelden vijf twintigers over hun leeservaringen van het afgelopen jaar. Ze vertelden
enthousiast over het feit dat ze de literatuur hebben leren kennen: ‘Peter Verhelst is
rijk, heeft ons geprikkeld enzovoorts. Hij krijgt van ons de Jonge Gouden Uil.’
Vervolgens werd de Jonge Gouden Uil voor jeugdliteratuur uitgereikt. De opdracht
voor de jury was geweest: kies het voor jou beste boek. Let er niet op wat het beste
kinderboek is, maar kies wat je zelf het mooist vond. En tot Moeyaerts stomme
verbazing zei een van de juryleden: ‘Ja, Tellegen, Moeyaert, het is prachtig, talig,
duister... maar niet voor kinderen.’ De Jonge Gouden Uil ging vervolgens naar Guus
Kuijer, die toegankelijker zou zijn voor kinderen. En in zijn boek stonden ook
gedichten, dat kwam mooi uit, zei de docente in spe. Aan de ene kant wordt er door
de scholieren tegen het onderwijs aangeschopt, terwijl ze tegelijkertijd exact herhalen
wat er altijd al wordt gezegd: het moet voor de kindertjes zijn. Moeyaert heeft het
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Bart Moeyaert (foto: Andy Huysmans)

betreffende meisje aangesproken. ‘En ik denk dat dit het probleem is: dingen zijn
niet vastgeroest, maar herhalen zich.’ En Moeyaert herhaalt nog eens de vergelijking
met het bedrijfsleven. Moeyaert kent overigens uit eigen ervaring ook de andere kant
van de
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klas, zij het alleen door stageperioden. Toen hij na de middelbare school een
theateropleiding wilde doen, vonden ze dat thuis maar niets. Met zijn ouders sprak
hij af dat hij eerst een opleiding zou volgen waarmee hij een goede baan zou kunnen
vinden, daarna zou hij mogen doen wat hij zelf wilde. Dus werd het in eerste instantie
de lerarenopleiding. En als Moeyaert iets doet, wil hij het goed doen. Hij houdt van
jonge mensen, dus het was een niet al te zware opgave. Toch heeft hij nooit het plan
gehad in het onderwijs te stappen. Tijdens stages kwam hij natuurlijk wel voor de
klas te staan. Wat hem daarbij tegenviel was dat er binnen een school, onder de
collega's, een indeling in partijen bestond. Het idee steeds met partijen te moeten
omgaan, stond Moeyaert erg tegen. Er was een uitzondering: op een school voor
speciaal onderwijs voelde hij zich erg thuis. ‘Zouden ze me gevraagd hebben of ik
wilde blijven werken, zou ik dat gedaan hebben. Maar ze hebben me niet gevraagd.’
Moeyaert komt nu nog steeds veel op scholen en vindt het prettig dat hij dan een
paar uur kan zeggen wat hij zelf denkt, geheel vrijblijvend. Hij voelt de partijen op
een school, maar heeft er zelf niet mee te maken. ‘Maar je hebt misschien iets
teweeggebracht, en dat vind ik wel prettig.’

Kennismaken
Terug naar de boeken en het theater. Hoe kun je nu echt kennismaken met Bart
Moeyaert?
‘Dan moet je zeker vier boeken lezen. Blote Handen, omwille van mijn donkere
kant, en alles wat er zwart is in de wereld. Mansoor om te voelen hoe mijn familie
in elkaar zat, ongeveer, en om te voelen hoe ik met een halve glimlach naar het leven
kijk. Het is de liefde die we niet begrijpen om te weten hoe ik over het leven denk.
En met welke eenvoud ik naar het leven kijk in de zin van “heel gelukkig zijn we
hier nog niet geworden, maar het kan erger.” Dat is voor mij de belangrijkste zin van
het boek, dat vat heel veel samen. En Broere moet je lezen om mijn familie te leren
kennen, te weten waar ik vandaan kom, en om mijn lichte kant te zien, van hoe ik
echt breed kan glimlachen. Als je die vier bij elkaar optelt, dan leer je me kennen.
En dat is ook weer een beetje gelogen, eigenlijk moet je het boek waar ik nu stilletjes
mee bezig ben daarbij nemen. Dat komt hopelijk volgend jaar uit. Dus eerst ontmoet
je me in mijn boeken. Maar ik ben niet alleen maar schrijver. Ik wil ook op dat podium
staan, als bij Broere. Dan lees je me niet alleen, dan zie je me ook.’
Hannie Humme is docent Nederlands op het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg.
Daarnaast publiceert zij onder andere in vaktijdschriften voor leesbevorderaars
over met name interculturele kinder- en jeugdliteratuur en is zijjeugdboekenrecensent.
Mireille Oostindië is docent Nederlands op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in
Den Haag. In eerdere nummers van Tsjip/Letteren publiceerde zij over poëzie in de
onderbouw en kunsteducatie.

Gebruikte literatuur
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Leeswijzer
Wateen Kunst! Twaalf toppers uit de moderne kunst
Klaas de Jong
Gottmer, 2001
ISBN 90 257 3279 8
f 39,50 / Bfr 694
Wateen Kunst! is in de eerste plaats een kennismaking met verschillende stromingen
uit de moderne kunst uit de laatste honderd jaar en met name geschikt voor gebruik
bij het vak CKV in de Tweede Fase van havo en vwo. Elke kennismaking pakt de
schrijver op een bijzondere wijze aan. Aan de hand van een belangrijk werk van een
kunstenaar laat hij zien hoe een nieuwe stroming of nieuw denkbeeld in de kunst
ontstond. Daarnaast introduceert hij op deze manier een aantal kunstenaars wiens
invloed hierop onmiskenbaar is geweest.
De elf kunstenaars hebben een totaal verschillende achtergrond maar hebben één
ding gemeen:

ze zijn allemaal wereldberoemd. Picasso, Dahli, Kandinsky, Rietveld, Warhol, Christo,
Scholte, het zijn de grote namen die horen bij stromingen als het kubisme, het
expressionisme, readymades, performances, conceptuele kunst en popart. Daarnaast
besteedt De Jong aandacht aan nieuwe stromingen en kunstenaars die moderne
middelen als het world wide web voor hun eigen expressie gebruiken.
Behalve aan elf kunstenaars besteedt De Jong ook aandacht aan een bekende
kunstcriticus, Clement Greenberg. Deze Amerikaan was in de jaren veertig en vijftig
de belangrijkste criticus in New York, Verenigde Staten. Juist in deze tijd ontvluchtten
veel kunstenaars Europa en kwamen naar New York waar jonge Amerikaanse
kunstenaars eveneens probeerden een eigen weg in te slaan. De nieuwe generatie
kunstenaars ging gebukt onder een fataal levensgevoel. De schilderijen waren daar
een uitdrukking van en hadden vaak een totaal onherkenbare voorstelling die vanuit
de persoonlijke emoties van de schilder ontstond. De afbeeldingen op de schilderijen
waren abstract en expressionistisch tegelijk en werd het abstract-expressionisme
genoemd. Greenberg had een neus voor goede kunstenaars die toen nog amper bekend
waren. Willem de Kooning, een geëmigreerde Nederlander, was er daar een van.
WateenKunst! is een fraai vormgegeven boek. Het heeft het formaat van een groot
prentenboek. De kunstwerken die de stroming en de kunstenaar introduceren zijn
paginagroot afbeeld. Helaas zijn de foto's van andere voor die kunstenaar of stroming
belangrijke werken soms wat klein afgedrukt. De docent die deze illustraties wil
tonen in een klaslokaal zal in de meeste gevallen toch met het boek langs de leerlingen
moeten lopen.
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De taal die De Jong gebruikt is niet eenvoudig en kan zelfs behoorlijk pittig zijn
voor jongeren die nooit een museum van binnen zien. Hij introduceert veel nieuwe
termen die hij echter altijd probeert uit te leggen. In het stuk over Greenberg spreekt
hij bijvoorbeeld over kunst die autonoom geworden is. Dit woord legt hij onmiddellijk
en begrijpelijk uit: ‘Zij verwees alleen nog maar naar zichzelf.’ Hierdoor wordt het
geen abstracte term die een eigen leven gaat leiden. De belangrijkste kunststijlen en
-stromingen staan achterin het boek nogmaals kort beschreven.
HH

Leesgedrag van vmbo leerlingen: een profielschets
Saskia Tellegen en Mirjam Lampe
Stichting Lezen, 2000
ISBN 90 75870 17 5
f 15, Het rapport Leesgedrag van vmbo leerlingen: een profielschets is een onderdeel van
het project Bazar, een leesbevorderingsproject voor alle leerjaren van het vmbo. In
het rapport worden de volgende aspecten van leesgedrag besproken: leesmotivatie,
leesaandacht, emotionele en verbeeldende leesbeleving en informele leesprocessen.
In dit rapport zijn twee eerder gehouden onderzoeken onder leerlingen uit de tweede
en vierde klas van vbo en mavo geanalyseerd (Van der Bolt, 1993, 1.125 leerlingen
en Tellegen en Frankenhuisen, 1998,752 leerlingen). Vmboleerlingen worden in dit
verslag niet vergeleken met leerlingen van andere schooltypen zoals havo en vwo.
Wel wordt bij elk geanalyseerd en onderzocht aspect een vergelijking gemaakt
tussen de resultaten voor jongens en voor meisjes. Onder eerdere onderzoeken bleek
namelijk dat er significante verschillen bestaan tussen leesgedrag, tekstbegrip,
leesfrequentie, leesbeleving, leesmotivatie en leesinteresse van jongens en meisjes.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
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Het merendeel van de vmboleerlingen, zowel jongens als meisjes, vindt lezen
wel een plezierige bezigheid.
Voor jongens is lezen vooral aantrekkelijk omdat het informatie verschaft.
Zowel jongens als meisjes zijn door de tekst geboeid als juist datgene waar
ze benieuwd naar zijn in zo'n tekst staat. Dit is meestal informatie over nuttige
zaken in het hier en nu.
Meisjes worden, meer dan jongens, geboeid door boeken en tijdschriften.
Als leerlingen uit eigen ervaring weten dat lezen een boeiende bezigheid kan
zijn, dan is de kans groot dat zij nu en later, uit zichzelf en met enige regelmaat,
gaan lezen en blijven lezen.
Vmbo-meisjes lezen niet alleen voor informatie, ze lezen vooral om al lezend
het leven te veraangenamen, hun gedachten te verzetten, zich te troosten bij
eenzaamheid en verveling of om rustig te worden. Voor vmbo-jongens geldt
dit in veel mindere mate.
Toename van de intrinsieke leesmotivatie kan worden bereikt door middel
van boekkeuzeactiviteiten, een gevarieerd boekenbestand en bibliotheek gerichte
lessen. Begeleiding van de leerling door ter zake kundige docenten is daarbij
van belang.
Het beeld dat leerlingen hebben over de toekomstige rol van mannen en
vrouwen is met name van invloed op de emotionele leesbeleving.
Zowel jongens als meisjes kennen het verschijnsel dat informatie waar ze al
lezend kennis van nemen, sporen achterlaten in het geheugen.

Tellegen en Lampe doen aan het eind van het rapport één duidelijke aanbeveling:
de eigen leesbeleving van leerlingen moet ook in de vmbo-klas aandacht krijgen.
Met de invoering van het leesdossier in het vmbo waarin de leesautobiografie en het
balansverslag zijn opgenomen, kunnen docenten aan deze aanbeveling ruimschoots
tegemoet komen.
Het rapport is te bestellen bij Stichting Lezen, Oxford House, Nieuwezijds
Voorburgwal 328 G, 1012 RW Amsterdam, tel. (020) 623 05 66, e-mail
info@lezen.nl.
HH

Handboek literatuuronderwijs 2001-2002
Karin Laarakker en Martijn de Graaff (red.)
Bulkboek, 2001
ISBN 90 75788 07 X
f 35, - / Bfr 615
Het Handboek literatuuronderwijs 2001-2002 verscheen naar aanleiding van de Dag
van het Literatuuronderwijs op 3 november 2000. Dit tweejaarlijkse symposium over
literatuuronderwijs bestrijkt een verscheidenheid aan werkvelden en levert altijd een
groot aantal verslagen van lezingen en workshops op die interessant genoeg zijn om
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te bundelen in een handboek. Dit bestaat uit vijf hoofdstukken, die elk een thema
met betrekking tot het literatuuronderwijs behandelen.
In het eerste hoofdstuk komen onder andere Renate Dorrestein en Joost Zwagerman
aan het woord die de opening en het slot van het symposium voor hun rekening
namen. Dorrestein juicht de verschuiving van het traditionele literatuuronderwijs
waar literatuurgeschiedenis een belangrijke plaats innam naar de individuele
leesbeleving van de leerling van harte toe. Als schrijfster wil ze graag dat een lezer
iets beleeft bij het lezen van haar boeken. Zwagerman houdt collegaschrijvers die
net als hij scholen bezoeken een aantal voorwaarden voor waaraan zij moeten voldoen
tijdens zo een bezoek. Steeds hetzelfde verhaal vertellen is wat schrijvers bijvoorbeeld
echt moeten voorkomen, want daar zijn tenslotte al leraren voor.
In het tweede hoofdstuk gaat het vooral om de communicatie in de klas terwijl in
het derde deel het eigenlijke fictieonderwijs aan bod komt en dan met name het
fictieonderwijs in de basisvorming en het vmbo. Kunst en literatuur in de Tweede
Fase komen aan de orde in het vierde hoofdstuk, waarin ook de eerste resultaten van
een gezamenlijk onderzoek van drie universiteiten worden gegeven naar
canonvorming in het voortgezet onderwijs vanuit intercultureel perspectief.
In het vijfde en laatste hoofdstuk bijna vanzelfsprekend aandacht voor de nieuwe
media zoals internet en de door docenten gehekelde websites waar leerlingen
uittreksels en informatie over literatuur vandaan plukken. Aan het eind van een viertal
hoofdstukken staat een column geschreven door een specialist op het gebied van
literatuuroverdracht en een lijst met naslagmogelijkheden voor de onderwerpen die
in dat hoofdstuk aan bod kwamen.
Achterin het handboek is een lijst met adressen opgenomen van onder andere
uitgeverijen, cultuur- en leesbevorderende instellingen, pedagogische centra,
instellingen voor bibliotheek- en mediatheekwezen en tijdschriften. Naast een papieren
Handboek literatuuronderwijs 2001-2002 kunt u dit jaar ook terecht op het world
wide web voor alles dat niet tussen de twee kaften van het papieren handboek paste,
zoals de samenstellers van het handboek het uitdrukken. Het adres van de website
is www.boeklog.nl/handboek2001.
Het Handboek literatuuronderwijs 2001-2002 (f 35, - excl. f 5, - ver-
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zendkosten) is te bestellen bij Uitgeverij Bulkboek, Henri Polaklaan 12c, 1018 CS
Amsterdam, tel. (020) 627 95 49, e-mail bulkboek@boeklog.nl.
HH

Littekens
Emmy Dullemond
Van Holkema & Warendorf, 2001
ISBN 90 269 9345 5
f 24,90 / Bfr 464
Al zeven jaar leeft de dertienjarige Margriet de Vries met de angst dat haar
adoptiefouders achter haar geheim komen. Als ze steeds meer last krijgt van het
bindweefsel in de littekens op haar linkerschouder, wordt ze voor een operatie
opgenomen in het ziekenhuis. Daar leert ze de tekenleraar Harold kennen die haar
problemen goed begrijpt omdat hij zelf ook geadopteerd is. Als na de operatie tante
Lies Soetario, de directrice van het Indonesische weeshuis, op bezoek komt in
Nederland, wordt Margriet wederom geconfronteerd met haar angsten en haar geheim.
Tante Lies bezoekt ook de familie De Vries. De moeder van Margriet laat een oud
cassettebandje horen waarop Margriet in het Indonesisch een liedje zingt vlak nadat
ze in Nederland is aangekomen. De woorden die tante Lies begrijpt, verraden het
grote geheim van Margriet. Haar adoptie was illegaal. Woro, de vrouw die haar ter
adoptie heeft afgestaan, was niet haar grootmoeder, maar een vrouw die haar in huis
had genomen nadat ze door de tweede vrouw van haar biologische vader mishandeld
was en uit huis was gezet. De littekens op haar schouders heeft ze overgehouden aan
een ruzie met haar stiefmoeder. Jarenlang is Margriet bang geweest terug gestuurd
te worden naar Indonesië als ze zouden ontdekken dat haar identiteit niet klopte.
Soms lijkt het net of je als lezer van Littekens meereist met de programmamakers
van Spoorloos die naar Indonesië, het geboorteland van Margriet reizen en daar
uitzoeken hoe haar adoptie is verlopen. De uitgebreide zoektocht naar Woro en

de biologische vader van Margriet die tante Lies onderneemt als ze terugkomt in
Indonesië, staat aan het eind van het boek in een brief beschreven. De geschiedenis
van Margriet is eigenlijk heel tragisch, maar nergens in het boek worden haar emoties
echt invoelbaar voor de lezer. Margriet reageert overal vrij nuchter op, hoewel haar
angsten diep zitten en ze regelmatig last heeft van nachtmerries. Haar angsten worden
niet expliciet uitgesproken, noch door haarzelf, noch door de mensen die dichtbij
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haar staan. Alleen Harold benoemt ze door de gevoelens ten opzichte van zijn eigen
adoptie uit te spreken. Als het geheim van Margriet uitkomt, rent ze in eerste instantie
weg voor de gebeurtenissen. Ook haar vriendje Rogier blijkt ineens niet meer tegen
de spanning te kunnen en gaat er van door. Deze zijsprongen maken het verhaal soms
onnodig langdradig en oppervlakkig. Ze leiden de lezer verder af van waar het
eigenlijk om draait: het levensverhaal en de emoties van Margriet.
Littekens is een vlot geschreven boek dat met name geschikt is voor brugklassen
vmbo-t, havo en vwo. De gebeurtenissen rondom Margriet en het gezin waarin zij
opgroeit volgen elkaar snel op. Het verhaal is nergens echt ongeloofwaardig, Margriet
is ondanks haar probleem een gewone brugklasser die haar best doet om goede cijfers
te halen. Regelmatig ligt ze in competitie met haar zus Iris die het leren veel
makkelijker afgaat, maar als het erop aankomt, gaan de zussen voor elkaar door het
vuur. Grappig is dat ze allebei met hetzelfde gebatikte hemdje thuiskomen als ze
afzonderlijk van elkaar een middagje op de markt gaan winkelen.
De plaatsen waar het verhaal zich afspeelt, worden niet altijd met name genoemd,
maar iedereen die de weg kent in Amsterdam zal de Albert Cuypmarkt herkennen
en snappen dat het museum waar meneer Van Santen werkt het Tropenmuseum is.
Met name dit laatste had best expliciet vermeld kunnen worden. Waar anders kun je
zoveel wetenswaardigheden over het geboorteland van Margriet tegenkomen? De
collectie die het Tropenmuseum over Indonesië toont, laat leerlingen zien dat dit
land weliswaar arm is, zo arm dat een groot aantal kinderen ter adoptie wordt
afgestaan, maar dat dit land ook een rijke cultuur met veel tradities bezit.
HH

Tessa
Diet Verschoor
Uitgeverij Holland, 2001
ISBN 90 251 0862 8
f 24,90 / Bfr 498
In 1986 en 1987 verschenen Tessa en Tessa in de brugklas,
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twee verhalen over een tienermeisje dat op zoek is naar zichzelf en naar de zin van
het leven. Onlangs werden deze twee delen opnieuw uitgegeven door uitgeverij
Holland, netjes voorzien van een ‘volwassen’ cover: een foto waarop een meisje te
zien is dat op een ton in zee zoekt naar haar evenwicht. Deze cover sluit naadloos
aan bij de inhoud van het verhaal. In Tessa draait alles namelijk om de gevoelens
van een dertienjarig meisje dat worstelt met het verdriet om haar veel te vroeg
gestorven vader. Tessa voelt zich niet begrepen en stelt zich bijzonder kwetsbaar op,
vooral tegenover haar broer Robbert en tegenover haar moeder. Die laatste besluit
een aantal kamers in het huis waarin ze wonen aan toeristen te verhuren. Tessa is
opstandig en

zelfs agressief, maar uiteindelijk legt ze zich bij de beslissing neer en laat ze de zomer
gewoon over zich heen komen.
Het verhaal spreekt aan omdat we Tessa vooral leren kennen via de talrijke
dagboekfragmenten waarin het meisje haar eigen gevoelsleven exploreert. Dat
gevoelsleven wordt gekenmerkt door de typische ups en downs van een puber die
alleen maar ouder wil zijn. De kracht van het verhaal ligt trouwens in het subtiele
weergeven van deze ups en downs, of anders gezegd: Diet Verschoor weet duidelijk
waarover ze schrijft.
In het tweede deel, Tessa in de brugklas, is de zomervakantie voorbij en moet
Tessa opnieuw naar school. In dit verhaal ontdekt de lezer hoe Tessa zich gedraagt
tegenover haar vriendinnen, hoe ze verliefd wordt op de leraar Nederlands en hoe
ze nog steeds op zoek is naar een manier om het grote verdriet om het verlies van
haar vader draaglijk te maken. Het verhaal bereikt een eerste climax wanneer Tessa
bezoek krijgt van een oom die sprekend op haar vader lijkt. Voor Tessa is deze
confrontatie bijzonder pijnlijk, maar tegelijk leert de ontmoeting haar ook dat ze
afstand moet proberen te nemen van het verleden. Een tweede climax situeert zich
op het einde, wanneer Tessa op school een poëziewedstrijd wint. Eindelijk heeft het
meisje ontdekt dat ze via poëzie gevoelens van zich af kan schrijven en dat werkt
therapeutisch.
Zowel het eerste als het tweede verhaal over Tessa zijn voor de jonge, puberale
lezer makkelijk toegankelijk. In beide delen klinken de dialogen geloofwaardig en
is er een dynamische vertelstijl. De grote herkenbaarheid en inleefbaarheid van de
gekozen thematiek maken van deze heruitgave een echte aanrader.
SDJ

De uitverkorene
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Luc van Tolhuyzen
Davidsfonds/Infodok, 2001
ISBN 90 656 5969 2
f 32,50 / Bfr 595
In de ogen van de kampleiders is Friedrich Amorbach de uitverkorene: jong, atletisch,
sterk, blonde haren, blauwe ogen, een prototype van het zuivere Arische ras. De
geknipte figuur om de hoofdrol te spelen in een belangrijke propagandafilm. Toch
gaat het feest voor Friedrich niet door, want bij een controle van zijn roots blijkt dat
hij thuis een broertje heeft dat achterlijk, dus ‘anders’ is, en dat pikken de ‘Correctoren
van de Schepper’ niet. Anderszijn, daar gaat dit verhaal eigenlijk over en vooral over
de vreselijke gevolgen die dat anderszijn met zich meebracht in het Duitsland van
de jaren '30. Van bij het begin zet Luc van Tolhuyzen drie verhaallijnen uit die op
het einde zullen samenkomen. Structureel gezien zit het boek dus goed in elkaar.
Naast het verhaal over Friedrich is er namelijk ook het tragische verhaal over Dr.
Schmetterling, een psychiater die ontslagen wordt omdat hij het gedachtegoed van
de Partij niet deelt, en er is het verhaal over Friedrichs zusje Lotte dat bij de
Meisjesbund gaat. Toch gaat de meeste aandacht uit naar Friedrich en naar het proces
dat hij doormaakt. Hij komt tot het inzicht dat hij zich niet langer wil onderwerpen
aan de waanzin van het regime waarin hij opgroeit, aangezien hij daarmee het leven
van zijn gehandicapt broertje op het spel zet.
Luc van Tolhuyzen is er in geslaagd om dit proces stap voor
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stap te beschrijven en dat is op zich een grote verdienste. In een nuchtere,
rapporterende vertelstijl toont hij aan wat een makkelijke prooi jonge mensen in de
handen van bepaalde machthebbers zijn. Maar tegelijk maakt hij duidelijk dat hij in
de goedheid van jonge mensen zoals Friedrich blijft geloven, want dankzij zijn
kritische geest slaagt Friederich erin om onafhankelijk te denken. De sfeer van het
verhaal is beklemmend, soms luguber, bijvoorbeeld wanneer de ex-secretaresse van
Dr. Schmetterling als een soort spionne in de kelder van de psychiatrische instelling
een reeks mishandelde kinderlijkjes vindt. Hoewel het einde misschien net iets te
happy is - Friedrichs broertje wordt in het geheim geopereerd door Dr. Schmetterling
- laat dit verhaal de lezer in geen geval onberoerd. Wat Friedrich overkomt, kan
iedereen overkomen. Zijn verlangens en gevoelens zijn voor jonge mensen herkenbaar.
Het boek is verder een pleidooi voor verdraagzaamheid tegenover mensen die anders
zijn, zoals geesteszieken, kunstenaars, en homo's. Het verhaal werkt dan ook
ontnuchterend en het is in ieder geval erg bruikbaar in de klas om tot een openhartig
gesprek te komen over het ideeëngoed van de nazi's van vroeger en de
rechts-extremisten van vandaag.
SDJ

Signalementen
Deze rubriek bevat korte signalementen van nieuw verschenen publicaties waarvan
de samenstelster van de rubriek vindt, dat zij onder de aandacht moeten worden
gebracht. Over deze publicaties wordt geen oordeel gegeven.

Ibonia. Een hofvertelling uit Madagaskar. Rijswijk: Elmar, 2001. 108 p. ISBN
90 389 1173 4. f 24,50 / Bfr 467
In de serie Bibliotheca Africana verscheen onlangs een nieuw deel: Ibonia. Een
hofvertelling uit Madagaskar. Dit epos neemt in de serie een bijzondere plaats in,
omdat het is opgenomen in een tijd waarin geluidsdragers nog niet bestonden. Het
is in de 19e nauwkeurig opgetekend uit de mond van een anonieme verteller. In grote
delen van Afrika is de mondelinge vertelling nog altijd de voornaamste literaire
uitingsvorm. De serie wil deze mondelinge verhalen voor het oog zichtbaar maken.
In de lessen geïntegreerde literatuuronderwijs zijn de vertellingen uit de serie als
voorbeeld van orale literatuur te gebruiken.
Ibonia is enerzijds een typische hofvertelling die inzicht geeft in leven en
omgangsvormen in de hooglanden van Madagascar.
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Anderzijds is het een universeel verhaal waarin een held na een langdurige en
moeizame geboorte veel beproevingen moet ondergaan om zijn doel te bereiken. In
het geval van Ibiona is dat de troon van zijn vaders rijk en de hand van de vrouw
met wie hij reeds voor zijn geboorte is verloofd.
Luc Herman & Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse.
Nijmegen/Brussel: Vantilt/VUBPress, 2001.183 p. ISBN 90 75697 55 4. f 39,90
/ Bfr 870
In Vertelduivels een actueel overzicht van zowel traditionele als recente inzichten
uit de verhaalanalyse. Het boek begint met een bespreking van klassieke concepten
als plot en story en klassieke theoretici als Franz Stanzel en

Dorrit Cohn. Vervolgens komt de structuralistische verhaaltheorie van Gérard Genette
en Mieke Bal aan bod en tot slot laat Vertelduivels zien hoe nieuwe theorieën deze
klassieke benaderingen hebben gecorrigeerd. Behalve de postmoderne verhaalanalyse
worden nog diverse andere postklassieke benaderingen toegelicht.
De theorie wordt telkens geïllustreerd met concrete voorbeelden. Uitgebreide
registers maken het boek toegankelijk. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich
professioneel met literair proza bezig houdt: schrijvers, critici, studenten en docenten
aan universiteiten, hogescholen en schrijfscholen, redacteuren en diegenen die
geïnteresseerd zijn in het lezen, analyseren en schrijven van verhalen.
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Mary Kemperink, Het verloren paradijs. De Nederlandse literatuur en cultuur
van het fin de siècle. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. 384 p.
ISBN 90 5356 487 X. f 55, - / Bfr 1007
Het fin de siècle, de periode van 1885 tot 1910, is voor de Nederlandse literatuuren cultuurgeschiedenis een van de belangrijkste periodes. Over deze woelige periode
rond de eerlaatste eeuwwisseling waarvan onder andere Frederik van Eeden, Herman
Gorter, Lodewijk van Deijssel en Marcelus Emants de belangrijkste Nederlandse
schrijvende vertegenwoordigers waren, gaat Het verloren paradijs. Mary Kemperink,
gespecialiseerd in het fin de siècle, laat zien welke angsten en verlangens op een
meer of minder verborgen

manier gestalte hebben gekregen in de Nederlandse literatuur uit deze periode en
vanuit welke bredere cultuurhistorische context die begrepen kunnen worden.
Het verloren paradijs is bestemd voor docenten literatuurwetenschap aan
universiteiten en hogescholen, docenten Tweede Fase en voor ieder ander die
belangstelling heeft voor de periode rond 1900. Het boek is geschreven in toegankelijk
taalgebruik zonder onnodig jargon.
Germain Droogenbroodt (samenstelling), Het gevleugelde woord. 's Werelds
mooiste buitenlandse gedichten. Deel II. POINT. 288 p. ISBN 90 71152 74 X. f
52,50 / Bfr 923
Voor docenten geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) in de Tweede Fase van het
voortgezet onderwijs is het vinden van moderne poëzie die in de moedertaal én in
de Nederlandse vertaling is verschenen lastig. Omdat GLO de literatuurgeschiedenis
over meerdere talen en grenzen tegelijk behandelt, komt daarbij ook de literatuur uit
landen buiten het Engelse, Franse en Duitse taalgebied aan bod.
Het gevleugelde woord is een bloemlezing van moderne buitenlandse poëzie die
tussen 1984 en 2000 is verschenen in de POINT-reeks (POëzie INTernational) en
bevat naast de Nederlandse vertaling ook de originele versies in het Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. Verder bevat het boek vertalingen van gedichten
uit onder andere het Chinees, Tsjechisch, Bosnisch, Arabisch, Pools, Afrikaans en
Bulgaars. De POINT-reeks is opgericht om vooral dichters uit landen die weinig of
geen kans hebben om in andere talen vertaald en gepubliceerd te worden, een
mogelijkheid te geven wel in het Nederlands te verschijnen.
HH
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na schooltijd
Websites
In toenemende mate wordt informatie beschikbaar gesteld via internet. Ook informatie
die relevant kan zijn voor de praktijk in het voortgezet onderwijs, of het nu om
Nederlands, een van de moderne vreemde talen of CKV gaat.
In Tsjip/Letteren 11-1 en 11-2 werd een oproep geplaatst aan een ieder die
interessante sites heeft gevonden, deze te melden aan de Tsjip-redactie.
Deze oproep blijft van kracht. Als u een site heeft gevonden die interessant kan
zijn voor collega's, geeft u deze dan - met een korte beschrijving - door aan
amraukema@lezen.nl. Hieronder vind u alvast een selectie aanbevelingen van de
redactie.
www.cultuureducatie.pagina.nl
Dit is een overzichtspagina van alle sites die relevant zijn voor CKV en
cultuureducatie. Het is een onderdeel van www.startpagina.nl.
www.cultuurnetwerk.nl
De site van de gelijknamige stichting, het landelijk expertisecentrum voor
cultuureducatie, biedt informatie over kunst en cultuur in relatie tot educatie en
onderwijs.
www.kennisnet.nl
Kennisnet, een project van OCenW, verbindt scholen, instellingen, musea en
bibliotheken met elkaar. Het is een gids en wegwijzer naar educatief materiaal op
internet. Als doelgroepen worden onderscheiden kids (4-12 jaar), scholieren (12-18
jaar), managers, docenten en ouders.
www.literatuurpagina.nl
Ook onderdeel van startpagina.nl, met vele doorlinkmogelijkheden naar
Nederlandse en buitenlandse literatuur, auteurssites, boekhandels, tijdschriften,
Neerlandistiek, uittreksels, recensies, literaire tijdschriften et cetera.
www.doemaardichtmaar.nl
De homepage van de organisatie die elk jaar een poëziewedstrijd voor jongeren
van 12 tot 18 jaar organiseert.
www.schrijvers.pagina.nl
Dit onderdeel van de startpagina geeft links naar sites van Nederlandse en
buitenlandse auteurs, van Achterberg tot Zwagerman, van Adams tot Wilde.
www.boeken.pagina.nl
Onderdeel van de startpagina met o.a. bestsellers, linken naar verschillende genres
(avonturen, horror, detectives, reisboeken), maar ook kinderboeken, uittreksels en
recensie.
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www.schrijversnet.nl
Schrijversnet is het trefpunt van de Nederlandstalige literatuur en geeft actuele
informatie over auteurs en literatuur, inclusief de nieuwe letterenagenda, bibliografieën
en auteursinformatie.
www.boeklog.nl
Boeklog is de homepagina van Stichting Bulkboek.
www.jaarvandetalen.nl
2001 is, voor wie het nog niet weet, Europees jaar van de talen. Deze site biedt
informatie over de activiteiten die in dat kader plaatsvinden.
www.hum.uva.nl/dsp/ljc/
Dit is de site van het Project Laurens Jansz. Coster. Hier is een verzameling
klassieke Nederlandstalige literatuur te vinden. Gedichten van onder meer Herman
Gorter, Joost van den Vondel en J.H. Leopold. Wie zich abonneert op de mailinglist,
krijgt iedere dag een nieuw gedicht per mail toegestuurd.
www.mijneigenboek.nl
Op deze ‘dochter’ van Gopher Publishers vindt u uitgebreide informatie over het
publicatieproces van een boek. Auteurs kunnen zelf bepalen of zij hun manuscript
professioneel willen laten redigeren, hoe ze hun boek willen vormgeven en welke
publiciteit er aan gegeven wordt.

Redactieleden gevraagd
Uitgelezen: reacties op boeken is een reeks essaybundels die verschijnt in het fonds
van Biblion Uitgeverij. Ieder deel bevat circa twaalf beschouwingen over leven en
werk van voornamelijk Nederlandstalige auteurs. Vaak hebben de afleveringen een
thema.
De serie Uitgelezen is met name bedoeld voor studenten Nederlands, leeskringen
en docenten en leerlingen in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs.
Voor deze reeks zijn wij op zoek naar redactieleden die beschikken over een brede
kennis van de Nederlandstalige literatuur, een grote mate van schrijfvaardigheid en
bij voorkeur contacten in de literaire wereld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de redactie bestaan uit:
- het bepalen van de thema's per aflevering
- het selecteren van de auteurs over wie geschreven wordt
- het benaderen van de medewerkers
- het beoordelen van de kopij

De redactie van Uitgelezen vergadert twee tot drie keer per jaar. Vergaderingen
vinden plaats in Utrecht, op woensdag- of vrijdagmiddag.
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Vergoeding
Redactieleden ontvangen behalve een vergoeding van reiskosten een gratis
abonnement op de cdroms Lite Rom en Uittreksel Bank van Biblion Uitgeverij.

Inlichtingen
Heeft u belangstelling voor het redactielidmaatschap? Stuur dan een beknopte reactie
naar Biblion Uitgeverij, Frank Hockx, Postbus 43026, 2504 AH Den Haag, e-mail
hockx@biblion.nl. Voor inlichtingen of het aanvragen van een proefexemplaar van
Uitgelezen kunt u hem telefonisch bereiken op nummer (070) 309 01 92.
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Agenda
14 maart - 29 december
Tentoonstelling ‘We komen van ver, maar wel met grote passen; het
kinderboek in Vlaanderen in de 20e eeuw’
Hasselt, Literair Museum, Bampslaan 35. Open wo-za 14-17 en volgens afspraak.
Telefoon (B) 011 261787, fax 232297, groepsbezoeken 222624

17 mei - 18 november
Tentoonstelling ‘Vergeten in de slaap der eeuwen: schrijvers en de dood’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum.
Inlichtingen: telefoon (NL) 070 3339666, e-mail info@nlmd.nl, internet
www.kinderboekenmuseum.nl of www.letterkundigmuseum.nl

20 september 2001 - 1 april 2002
Tentoonstelling ‘Zo zijn we niet getrouwd: Imme Dros en Harrie Geelen’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

21 oktober
Nationale (Nederlandse) Jeugdtheaterdag
25-29 oktober
Yo! Internationaal Jeugdoperafestival
Utrecht, Stadsschouwburg en Muziekcentrum Vredenburg

29-30 oktober
Nationaal Onderwijs Congres
Ede, Congrescentrum De Reehorst. Inlichtingen: www.nationaalonderwijsconges.nl

3-29 november
Kinderboekenfestival Nederlandse Antillen
Inlichtingen: N.A.N.A., telefoon (NL) 020 6734859, fax 6762189, e-mail
nana@xs4all.nl
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9 november
Docentendag Nederlandse literatuur in het studiehuis
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

15 november
Studiedag ‘Vmbo - werk in uitvoering: de samenwerking tussen openbare
bibliotheken en scholen voor vmbo’
Organisatie: NBLC Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Inlichtingen: internet www.nblc.nl, e-mail cursusbureau@nblc.nl, telefoon (NL)
070 3090152

22-23 november
‘Dear Diary’: New Approaches to an Established Genre
Interdisciplinary Colloquium and Workshop. University of Sussex, Groot-Brittannië.
Inlichtingen: Dr Jon Hughes, Centre for German-Jewish Studies, Arts B, University
of Sussex, Falmer, Brighton BN1 9RH, telefoon (GB) 00 44 1273 877169, internet
www.sussex.ac.uk/Units/cgjs

25 november
5e Ontmoeting Noord-Zuid
Baarle-Hertog/Nassau, Cultureel Centrum. Inlichtingen: Karel Michielse en Peter
van de Heijkamp, telefoon (B) 014 699492 of (NL) 013 5078351 of e-mail
baarle-hertog.pob@bib.vlaanderen.be

28 november -3 december
Salon du livre de jeunesse
Montreuil, Parijs. Speciale aandacht voor Arabische jeugdliteratuur. Organisatie:
Centre de promotion du livre de jeunesse. Inlichtingen: internet www.ldj.tm.fr

1 december - 26 mei 2002
Tentoonstelling ‘Gerard Reve, leraar en belijder’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum
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17 januari 2002
Dag van de Nederlandse Film
Amersfoort, Grand Théâtre. Inlichtingen: info@filmeducatie.nl

23 januari 2002
Symposium ‘Moeilijk lezen makkelijk maken’
Universiteit van Tilburg. Organisatie: Universiteit van Tilburg en Werkgroep
Makkelijk Lezen, i.s.m. Leesgoed
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31 januari 2002
Derde Landelijke Gedichtendag (Nederland en Vlaanderen)
Inlichtingen Nederland: Stichting Poetry International, Gedichtendag, William
Boothlaan 4, 3012 VJ Rotterdam, telefoon (NL) 010 2822777, fax 010 2822775,
e-mail gedichtendag@poetry.nl, internet www.poetry.nl/gedichtendag. Vlaanderen:
Behoud de Begeerte, telefoon (B) 03 2724041, e-mail bdb@innet.be

10-23 maart 2002
31e Jeugdboekenweek (Vlaanderen)
Thema: ‘Onder dak’. Inlichtingen: NCJ, Villa Kakelbont, Meistraat 2, 2000
Antwerpen, e-mail ncj@yucom.com of info@villakakelbont.be, internet
www.villakakelbont.be. Opening in Brugge

13-23 maart 2002
Boekenweek (Nederland)
Motto: Hebban olla vogala nestas. Thema: verhalen en gedichten over de liefde.
Boekenweekgeschenk: Anna Enquist; Boekenweekessay: Marek van der Jagt. Zie
ook internet www.cpnb.nl

15 mei 2002
Nationale Voorleesdag (Nederland)
juni 2002
Maand van het Spannende Boek (Nederland)
Thema: vrouwelijke speurders. Het Engelse auteursechtpaar Nicci French schrijft
het geschenkboekje. Zie ook internet www.cpnb.nl

15-21 juni 2002
Poetry International
Rotterdam, Stadsschouwburg. Inlichtingen: e-mail poetry@luna.nl, internet
www.poetry.nl

15 juni - 8 september 2002
Tentoonstelling ‘Godfried Bomans, de fluwelen duivel’
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Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

22-27 juli 2002
European Culture in a Changing World: Between Nationalism and
Globalism
Aberystwyth, Wales. Zie internet www.aber.ac.uk/tfts/issei2002

29 juli - 1 augustus 2002
19th World Congress International Reading Association
Edinburgh, Schotland. Zie internet www.reading.org/conferences/wcongress

19-24 augustus 2002
Education through art: InSEA 31st world congress
New York City, VS. Informatie: Judith Burton, InSEA, telefoon (USA) 00 1 212
6783419, fax 6783746

29 september - 3 oktober 2002
28e IBBY World Congress
Basel, Zwitserland. Thema: ‘Children and Books - a Worldwide Challenge: 50 Years
of IBBY’. Inlichtingen: IBBY secretariat, Nonnenweg 12, 4003 Basel, Zwitserland,
telefoon (CH) 00 41 61 2722917, fax 00 41 61 2722757, e-mail ibby@eye.ch, internet
www.ibby.org/seiten/04_congress.htm

2-12 oktober 2002
Kinderboekenweek (Nederland)
23 april - 24 september 2004
The universal forum of cultures
Barcelona, Spanje. Informatie: telefoon (E) 00 34 934012004, e-mail
forum@barcelona2004.org, internet www.barcelona2004.org
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binnenkant voorplat

[Nummer 4]
Tsjip
Harry pakte een stroopwafel en het gesprek ging over op hun families.
‘Ik ben half en half,’ zei Simon. ‘Mijn pa is een Dreuzel. Ma vertelde pas dat ze
een heks was toen ze getrouwd waren. Dat was wel even schrikken.’
De anderen lachten.
‘En jij, Marcel?’ zei Ron.
‘Nou, ik ben opgevoed door mijn oma en die is heks,’ zei Marcel, ‘maar mijn
familie dacht heel lang dat ik honderd procent Dreuzel was. Mijn oudoom Alfred
probeerde me steeds te verrassen, om zo een beetje toverkracht uit me los te wringen
- hij heeft me zelfs een keer van de pier in Blackpool geduwd en toen ben ik bijna
verdronken - maar er gebeurde helemaal niets, tot mijn achtste. Oudoom Alfred
kwam thee bij ons drinken en hij hield me net aan mijn enkels uit het zolderraam
toen oudtante Edna riep dat er schuimtaartjes waren en hij me per ongeluk losliet.
Maar ik stuiterde - dwars door de tuin en zo de straat op. Iedereen was dolblij. Oma
huilde zelfs, zo gelukkig was ze. En je had hun gezichten moeten zien toen ik die
brief van school kreeg - ze dachten dat ik misschien niet voldoende tovertalent had
om in aanmerking te komen. Oudoom Alfred was zo blij dat hij die pad voor me
heeft gekocht.’
Uit: J.K. Rowling, Harry Potter en de Steen der Wijzen. Amsterdam/Antwerpen: De
Harmonie/De Standaard, 2000.
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Redactioneel
Het laatste nummer van een jaargang Tsjip/Letteren betekent altijd een beetje
terugkijken en een beetje vooruitkijken. We kunnen terugzien op een veelbewogen
jaargang, met een redactie die veel nieuwe gezichten had. Dit gaf vaak een frisse
kijk op de stand van zaken en leverde een mooie jaargang Tsjips op. En voor u ligt
het laatste nummer van die jaargang.
‘Fantasy’ is het thema van deze Tsjip/Letteren, een begrip dat ruim opgevat werd
door de auteurs in het themagedeelte. Zo schreef Alfons Andriessen over de Franse
popgroep Manau, die in liedteksten gebruik maakt van Keltische legenden.
Bart Wernaart vertelt over zijn leeservaringen als scholier, toen hij als atheïst de
bijbel las. Hannie Humme en Frank Tarenskeen schreven over heksen. Hannie Humme
interviewde Celia Rees, schrijfster van het jeugdboek Heksendochter en Frank
Tarenskeen sprak met Natacha Majado, die een profielwerkstuk maakte getiteld
‘Heksen en heksenvervolging’. Verder in dit nummer een verslag van de uitgestelde
SPL-salon die op 5 oktober plaatsvond in Utrecht, geschreven door Anne-Mariken
Raukema, en de tekst van een lezing over de stand van zaken in het
literatuuronderwijs, uitgesproken door Joop Dirksen op de Docentendag in het
Letterkundig Museum in Den Haag op 9 november. Ten slotte geeft Anke Lavrijsen
een samenvatting van de scriptie van Mirjam van Vliet, waarin de rol die uitgeverijen
spelen in de leesbevordering bij adolescenten wordt beschreven. Uiteraard vind u
ook weer een column van Jacques de Vroomen, een ‘Leeswijzer’ en de agenda.
Beeldredacteur Frank Tarenskeen was verantwoordelijk voor de prachtige illustraties
in dit nummer. Het is voor het laatst dat hij tekende voor Tsjip: met ingang van de
volgende jaargang zal hij geen deel meer uitmaken van de redactie. Na twee jaar als
beeldredacteur wil hij zich storten op andere bezigheden. Wij danken hem hartelijk
voor al zijn werk en hopen in de toekomst wellicht incidenteel nog eens gebruik van
zijn tekenkunst te mogen maken.
Met hem vertrekt Leo Ewals. Voor hem zijn de werkzaamheden voor Tsjip/Letteren
niet meer te combineren met zijn werk. Ook hem danken we voor zijn redacteurschap.
Gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe redactieleden verwelkomen. Zo werd
Hannie Humme ten onrechte niet vermeld in het colofon van de vorige Tsjip.
Halverwege deze jaargang werd zij al lid van de redactie. Met ingang van de volgende
jaargang zal ook Irene Brouwer, docente tekenen en KCV, de redactie gaan versterken
met haar kennis over kunst en cultuur. Edwin Spek en Marinda Verhoeven zullen
de beeldredactie in kracht doen toenemen. Ook van Vlaamse kant komt versterking:
Jan Staes, werkzaam bij het Vlaams ministerie, departement onderwijs, CANON
cultuurcel, zal zijn inbreng hebben bij Tsjip/Letteren. Zo hebben we voor de volgende
jaargang een prima redactie.
Veel plezier met dit laatste nummer van jaargang 11.
Mireille Oostindië
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Manau gaat bovengronds
Rap rond de megalieten, funk in Parijs
De Nederlandse hitparade is de Franse popmuziek de afgelopen jaren
redelijk ter wille geweest. Begin dit jaar brak Alizée, een zestienjarig
meisje, door met het nummer ‘Moi... Lolita’. Hoewel dit nummer bij het
eerste verschijnen twee jaar geleden niet aansloeg, heeft een tweede poging
wel het gewenste resultaat opgeleverd. In het jaar 2000 drong de groep
Zebda met het nummer ‘Tomber la chemise’ en een aanstekelijke clip de
vaderlandse hitlijsten binnen. In beide gevallen Franstalige popsongs,
welluidend en voorzien van aansprekende clips, uitstekend passend binnen
een eigentijdse cultuur, die vooral gericht is op het strelen van oog en oor.
Alfons Andriessen
In 1998 baarde de Franse popgroep Manau opzien. Hun eerste single, ‘La tribu de
Dana’, vond binnen de kortst mogelijke tijd de weg naar de hoogste regionen van de
hitparade in Frankrijk en de omringende landen. Opmerkelijk was de muziek, het
gebruik van instrumenten uit de Franse volksmuziek naast instrumenten uit de
popcultuur. Geheel nieuw was dit echter niet, al eerder deed de Bretonse groep Tri
Yann van zich spreken, met name in de jaren '80 van de vorige eeuw.
Opmerkelijk zijn ook de teksten, die voor een groot deel zijn gebaseerd op Keltische
legendes. Wie gaan er schuil achter Manau en vanwaar de fascinatie voor de Keltische
cultuur? De internetsite van de groep, www.manau.com, vormde het uitgangspunt
voor een bescheiden zoektocht.

Het begin
Manau bestaat ten tijde van het verschijnen van de eerste cd Panique celtique uit
drie leden. De drie leden zijn woonachtig in de buitenwijken van Parijs en vinden
elkaar in hun Bretonse wortels en hun liefde voor hiphopmuziek. De echte basis
wordt gevormd door Martial Tricoche en Cédric Soubiron. Tricoche, die via zijn
werk bij de radio in aanraking is geweest met talloze rapmuzikanten, zingt en schrijft
de teksten. Soubiron zorgt vanuit zijn studioverleden vooral voor de muziek en de
effecten. Bij dit tweetal vrienden voegt zich multi-instrumentalist Hervé Lardic die
al in diverse andere popgroepen gespeeld heeft.
De naam van de groep is een oude benaming voor het Engelse eiland Man. Dit is
vernoemd naar ‘Manannân’, een leidsman van de Stam van Dana. In een latere
taalvariant is ‘Manannân’ ‘Manau’ geworden. Alles begint met het opnemen van de
single en als deze aanslaat moet in allerijl een compleet album het licht zien. Dat
blijkt al spoedig even succesvol te zijn. De single maakt gebruik van een bestaande
melodie die Alan Stivell, een gerenommeerde Bretonse popmusicus, eerder gebruikt
heeft in zijn hit ‘Tri Martolod’. Deze laat het er niet bij zitten en spant een proces
aan tegen de groep. De uitkomst van het proces is niet bekend, maar de leden van
de groep hebben zich verweerd met de stelling dat het Bretons erfgoed van iedereen
is. Deze relativerende houding hebben ze ook aan de dag gelegd toen ze in 1999 bij
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de ‘Victoires de la musique’ een prijs kregen in de categorie Beste Rap-Album van
het jaar: het zou slechts gaan om het hergebruiken van liedjes die iedereen kent.
In september 2000 ziet een tweede album het licht met als titel Fest noz de Paname.
Manau is inmiddels teruggebracht tot een duo, want in 1999 heeft Hervé Lardic de
groep verlaten om zich onder de naam ‘Air-V’ te wijden aan een solocarrière.

Panique celtique
De eerste cd met de titel Panique celtique bevat twaalf nummers waarvan het
merendeel, namelijk zeven nummers, gewijd is aan Keltische thema's. Het gesproken
‘Intro’ dat aan het openingsnummer voorafgaat, vertelt de legende van drie
jongelingen die, verbannen door hun stam, gedwongen zijn te leven in een hol. Op
een dag, tijdens de jacht, ontmoeten ze een druïde en hun
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leven verandert. Een stem declameert de tekst tegen een achtergrond van mysterieuze,
elektronische klanken. Het openingsnummer is de hit waarmee het succes van de
groep begon. Het bevat de beschrijving van een veldslag. De ‘Tribu de Dana’, de
Stam van Dana, levert strijd op de Bretonse vlakten. Het eigen grondgebied moet
verdedigd worden tegen de ‘Simeriens’, een vijandig volk. Voor de strijd roepen

ze de hulp van de goden aan rond de menhirs en drinken ‘hydromel’, de parallel met
de Astérix-verhalen dringt zich op. De strijd is bloedig en de stam delft het onderspit.
Dan neemt de strijd een onverwachte wending. De hoorn van de vijand weerklinkt,
het signaal om de aftocht te blazen. De ikpersoon is alleen over en hervindt zijn
vrouw, zijn zoon en zijn land: hij is de koning geworden van de Stam van Dana.
Opvallend is dat de titelsong louter een beschrijving geeft van het genre waarin de
groep Manau zich uitdrukt: ‘Un truc (=ding) authentique, mythique et celtique, un
mélange ethnique, un nouveau style de musique.’
Het Keltische element moet bijdragen aan de vermenging van stijlen. Niet zonder
pretenties overigens, want de hele planeet zou in de ban moeten raken van deze
muziek. Manau wordt ook op het Internet gelanceerd. De paniek - het woord uit de
titel - zou uitbreken vanwege de komst van dit fenomeen.
Het nummer ‘Le chant des druides’ verwoordt de opdracht die Manau zich stelt:
het doorvertellen van de verhalen uit de overwegend ongeschreven cultuur die via
de megalieten tot ons spreekt. Het lied van de druïden kun je horen als je ervoor
openstaat. De zanger gelooft er zelf rotsvast in, al heeft hij begrip voor de twijfel
van anderen.
‘Le chien du forgeron’, te vertalen als ‘De hond van de smid’, bevat de legende
van Curchalain, een onoverwinnelijke reus van de Stam van Dana, actief in Ierland,
de omgeving van Ulster wordt genoemd. In de legendes is de ‘forgeron’ een bewoner
van de andere wereld, de wereld van de doden.
‘Un mauvais dieu’ verhaalt van een kwade god die door de druïden is veroordeeld
tot een verblijf in de onderwereld, omdat hij te zeer belust was op macht. Hij heeft
het voorzien op ‘les ames pures’, de zuivere zielen, en is op zoek naar een volgeling.
Hij kondigt aan dat zijn gevangenschap voorbij is. Het laatste nummer heet ‘Le retour
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du Roi’, ‘De terugkeer van de koning’. De koning moet vechten om zijn positie te
behouden. Een jonge krijger met een ijskoude blik in de ogen heeft hem uitgedaagd.
In het gevecht rekent de koning af met de respectloze aantijging van zijn soevereiniteit.
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Niet-thematisch
Naast deze thematische nummers bevat de cd enkele nummers die qua thematiek
afwijken van de rest. Ik noem de nummers die er wat mij betreft uitspringen. ‘L'avenir
est un long passé’ (‘De toekomst is een en al herhaling’) legt een parallel tussen de
beide Wereldoorlogen en de ontwikkelingen rond het Front National, een
extreem-rechtse groepering die in het Zuiden van Frankrijk regelmatig goede
verkiezingsresultaten behaalt. De toonzetting is pessimistisch. Uitgesproken
lichtvoetig daarentegen is het nummer ‘Mais qui est la belette?’. Het is een parodie
op het Bretonse liedje ‘J'entends le loup, le renard et la belette’ (‘Ik hoor de wolf, de
vos en de wezel’) dat alle Franse kinderen leren en dat veel herhalingen bevat. Het
geluid dat de genoemde dieren voortbrengen is afkomstig van hun vreugdekreten,
omdat ze zich zeker weten van een prooi. Het nummer maakt gebruik van de bestaande
melodie en varieert naar hartelust op de tekst van het volksliedje, zonder overigens
het karakter van ‘meezinger’ uit het oog te verliezen.

Fest noz de Paname
Ook de tweede cd opent met een gesproken ‘Intro’. Hierin wordt verteld dat de stam
besloten heeft de wereld in te gaan en het isolement te doorbreken. Uitgerust met
muziekinstrumenten trekken ze door Gallië en steken zelfs de oceaan over.
Uiteindelijk voelen ze echter toch de behoefte terug te keren naar hun geboortegrond.
Het eerste wat opvalt bij het tweede album van Manau is de lengte van de teksten.
Het gebruik van grote lappen tekst is in de rapcultuur niet ongebruikelijk. Voor het
tweede album heeft Manau echter het patent op het genre ‘Keltische rap’ laten vallen.
In het nummer ‘Dafunkamanau’ wordt de nieuwe sound aangeduid als funk. In het
nummer ‘Je jazz les couleurs’ wordt ‘jazz’ als een werkwoord gebruikt dat zich
moeilijk laat vertalen. Sporen die afwijken van de op de eerste cd uitgezette koers.
En hoe zit het met de Keltische thematiek? De cd bevat wederom twaalf nummers,
waarvan er ditmaal vijf verwijzingen bevatten naar de Keltische thematiek. De
verwijzingen op deze cd zijn summier, er worden geen Keltische legenden meer
verteld. Wel een moderne legende in het nummer ‘Faut pas faire chier mémé’ (‘Laat
opoe met rust’). Een oude vrouw beweegt zich door de wijk waar ze woont met een
groot geweer. Al wie het in zijn hoofd haalt haar een strobreed in de weg te leggen
wordt een kopje kleiner gemaakt. De balans is eenentwintig doden en drie gewonden.
Deze vrouw wordt in het nummer ‘Feu follet’ nogmaals ten tonele gevoerd.
Verwijzingen naar dezelfde personen binnen verschillende nummers komen
meermaals voor op dit album.
De stam wordt nog regelmatig genoemd, maar niet meer in verband met de Stam
van Dana, zoals op het eerste album. De stam dat zijn nu de mensen met Bretonse
wortels. In het nummer ‘J'dédidace’ (‘Ik draag [dit nummer] op’) worden ze genoemd,
de mensen die opgegroeid tussen beton vervreemd zijn geraakt van hun wortels,
maar zich daar vroeg of laat toch van bewust worden. De bewustwording wordt als
een enorme verrijking ervaren.
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Deze gedachte is ook verwoord door de groep Tri Yann op het album ‘La
découverte ou l'ignorance’ (‘De ontdekking’ of ‘De onwetendheid’, dat wil zeggen:
van je wortels) uit de jaren '80 van de vorige eeuw.
In verschillende nummers is er sprake van jongeren die hun geboortegrond verlaten
en zich in eerste instantie onbehaaglijk voelen in een vijandige wereld. Toch is de
drang om te vertrekken groter dan de angst voor het onbekende. Zoals in het nummer
‘Feu follet’ de gelijknamige hoofdpersoon zijn ouders om toestemming vraagt om
te gaan kijken ‘wat er bij de levenden gebeurt’. Als de toestemming uitblijft loopt
hij weg uit zijn ‘graf’. Er is begrip voor hen die weggaan, want, zoals in ‘Fest noz
de Paname’, vrij te vertalen als ‘na de oorlog moest je voor werk naar Parijs’. De
veelkeurigheid van de Parijse buitenwijken wordt bezongen en de Bretonse wortels
vormen daarbinnen een schakering, even legitiem als welke nationale oorsprong dan
ook. De volstrekte gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht hun herkomst, wordt
beleden in ‘Tout le monde’, een uitbundig en aanstekelijk nummer dat in Frankrijk
als opvolger van ‘La tribu de Dana’ is uitgebracht. Het refrein luidt: ‘Zolang als de
aarde rond is, al vanaf de oerknal heeft iedereen iedereen nodig.’ Het Frans klinkt
bijzonder compact doordat ‘monde’ in de betekenis van ‘aarde’ en in de uitdrukking
‘tout le monde’ homoniemen zijn. Daarbij geeft het allitereren van ‘le big et le bang’
een krachtige ritmische impuls.
Deze gedachte komt ook mooi tot uitdrukking in het titelnummer van het tweede
album. Een ‘Fest noz’ is een traditioneel nachtfeest in Bretagne, maar het wordt in
dit geval in ‘Paname’, een populaire aanduiding voor Parijs, gehouden. Door het
traditionele feest te vieren, al is het in Parijs, kun je je toch Breton voelen. Dat neemt
niet weg, dat het pijn doet als je, als Breton, ‘de zee slechts van ansichtkaarten kent’.
Op diverse plaatsen wordt de vorige generatie bedankt voor het overdragen van de
tradities.
Een nummer wil ik nog met name noemen. ‘Un type bien’ (‘Een goede kerel’)
schetst het verhaal van een mili-
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tair die als goede huisvader 's morgens de intimiteit van de thuissituatie verlaat met
een knuffel aan zijn kinderen, om zich vervolgens, onberispelijk in het uniform
gehesen, naar het werk te begeven alwaar hij aan strikte orders moet gehoorzamen.
Hij gaat als piloot het vliegtuig en laat door een druk op de knop een bom vallen op
Hiroshima... Dezelfde sombere toonzetting als ‘L'avenir est un long passé’ van de
eerste cd, maar een juweel van een popsong.

Overeenkomsten en verschillen
De teksten van Manau zijn geschreven in modern en eenvoudig Frans en bevatten,
gemeten naar rapnormen, weinig woorden uit de jongerencultuur. Ook zijn er weinig
woorden ingekort ter wille van het metrum, wat de verstaan- en leesbaarheid ten
goede komt. Dit maakt de teksten geschikt voor een breed publiek.
Om de teksten te begrijpen is kennis van Keltische legendes niet nodig. Ieder
nummer is afzonderlijk als verhaal te begrijpen, al zijn er wel verwijzingen. De
intertekst waarop het meest een beroep wordt gedaan is echter de bijbel en de
christelijke traditie. De Hof van Eden wordt regelmatig genoemd, vooral contrastief,
en diverse heiligen passeren de revue. Deze verwijzingen zullen echter zelden het
begrip van de teksten bemoeilijken.
Een belangrijke overeenkomst tussen de beide albums is het ‘Intro’. Hierin wordt
symbolisch de inhoud van het gehele album prijsgegeven. Op de eerste cd is dit het
verhaal van de drie jonge mannen die in het verborgene leven. Als ze een druïde
ontmoeten, verandert hun leven drastisch. Drie mannen, de verwijzing naar het
driekoppige Manau laat zich raden. Hun leven neemt een wending door de ontmoeting
met de verhalenwereld. Het accent ligt op de verhalen, niet op wat ze teweegbrengen.
Op de tweede cd is geen sprake meer van een driemanschap, maar van de ‘stam’,
niet nader gedefinieerd, die de wereld aan gene zijde van de heuvels en van de oceaan
gaat verkennen uitgerust met muziekinstrumenten. Na veel omzwervingen wordt de
drang sterker om naar huis terug te keren. Manau trekt de wereld in met muziek,
houdt zich daar staande, maar de wortels blijven trekken en scheppen een band met
mensen die dezelfde afkomst hebben: in de wereld, dragen ze de herinneringen aan
het magische ondergrondse rijk van de Stam van Dana, de megalietenbewoners, met
zich mee.
Op beide albums voelt Manau de behoefte zich uit te spreken over de muziekstijl
die op het betreffende album te horen is. In het nummer ‘Panique celtique’ worden
de bestanddelen van de muziek, ‘le nouveau son de Manau’, ‘het nieuwe geluid van
Manau’, genoemd, zonder een etiket te plakken. De nadruk ligt op de volstrekte
authenticiteit en onnavolgbaarheid van het genre. In popbladen ontlokken deze
omschrijvingen typeringen als Keltische rap en druïdenhiphop. In ‘Dafunkamanau’,
‘De funk van Manau’, van het tweede album is de groep explicieter: ‘un peu de funk
met le monde à niveau’, ‘een beetje funk brengt de wereld op peil, geeft smaak aan
het leven’. Over de behoefte aan beweging en de weldaad van het vieren van feesten
gaat het dan.
De eerste cd biedt vooral Keltische legendes. Ze worden direct verteld, het zijn
geen verwijzingen vanuit het-hier en nu. Het perspectief is dat van de legendarische
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Keltische helden. De Keltische cultuur vertoont raakvlakken met delen van Frankrijk,
vooral de megalieten in Bretagne worden ermee in verband gebracht. De tekstschrijver
heeft zich gebaseerd op het oeuvre van de Franse historicus Jean Markale, die veel
studie heeft gedaan naar deze cultuur. Strikt genomen is de Stam van Dana geen
Keltische stam. Dana was een godin en haar volk leefde in Ierland. Het was
aanvankelijk een volk van hoogstaande denkers en soldaten, waar een civiliserende
invloed van uitging. Bepaalde aspecten van hun cultuur stonden in hoog aanzien,
zoals de megalieten en de druïdencultuur. De stam wordt echter verjaagd uit Ierland,
maar niet helemaal. Na een verloren strijd tegen de Gaëls, sluiten de strijdende partijen
een overeenkomst: het vasteland bovengronds komt toe aan de overwinnaars, de
Gaëls, terwijl de verliezers, de Stam van Dana, zich vestigen op de eilanden en onder
de grond. Aldus verleent de Stam van Dana magische krachten aan grafheuvels en
megalieten die tot hun ondergrondse rijk behoren. De Stam van Dana wordt ook wel
aangeduid als het volk van de doden en in later tijden wordt Dana gekerstend en gaat
als Sainte Anne door het leven. De link met Bretagne schuilt derhalve vooral in de
aanwezigheid van megalieten. Het is onwaarschijnlijk dat de Stam van Dana ooit
strijd heeft geleverd op de Bretonse vlakten, zoals in het gelijknamige lied, maar dit
historische criterium doet in het geheel geen afbreuk aan de kracht van het verhaal.
Op de tweede cd verschuift het accent van de Keltische legendes naar de weerklank
die de Bretonse wortels vinden bij mensen van de tweede generatie, die zonder direct
contact met hun geboortegrond zijn opgegroeid. Hun ouders hebben om economische
redenen hun geboortestreek verlaten. De tweede generatie is op en top Frans,
versmolten met de bonte populatie van met name de banlieue, de buitenwijken van
Parijs. Het besef Breton te zijn is een meerwaarde die mensen samenbrengt op grond
van een gemeenschappelijk verleden. Van afzetten tegen een
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dominante cultuur is geen sprake, het is louter een aanvulling die verrijkt en die mild
stemt naar mensen toe die in een vergelijkbare positie leven.

Manau in de klas
De muziek van Manau is eigentijds, sprankelend en verrassend. Al wordt er gezocht
naar een typering, elk album biedt een grote variëteit aan muziek. Als we de eerste
twee albums bezien, is veranderingsgezindheid een kenmerk van de groep dat ons
doet uitzien naar een vervolg.
Die verandering of ontwikkeling zie je ook op het niveau van de teksten.
Leven we op het eerste album mee met de heroïek van de Keltische helden die tot
het onderrijk zijn veroordeeld, op het tweede album zijn het gewone mensen die de
verhalen van hun helden en hun afkomst delen en doorvertellen. De teksten worden
anders, niet oppervlakkiger of minder kleurrijk. Als de teksten wat de taal betreft
problemen opleveren, biedt de site uitkomst. Naast de Franse teksten tref je er namelijk
de paroles neérlandaises, de Nederlandse teksten aan.
De Keltische wereld raakt zowel aan de Angelsaksische als aan de Franse
geschiedenis. Het ontstaan van beide talen draagt er de sporen van die hun weerslag
vinden in de literatuur. Je kunt vergelijkingen maken tussen goden en mythologieën
van de Keltische en andere beschavingen. Je kunt de wereld van de Kelten als
uitgangspunt nemen bij geschiedenis, maar het is even legitiem om bij aardrijkskunde
of maatschappijleer stil te staan bij (het ontstaan van) de multiculturele samenleving.
De gelaagdheid van de Franse samenleving, het verschijnsel dat ‘wortels’ ook binnen
een relatief homogene bevolking een factor van betekenis vormen kan zowel
inzichtgevend als verfrissend zijn. Manau zet aan tot verdraagzaamheid en hoewel
onrecht wel wordt benoemd, is het aantonen van misstanden in de samenleving niet
het voornaamste thema van de teksten op de albums.
In het nummer ‘Je jazz les couleurs’, spreekt Manau de wens uit de zevende dag
van de schepping over te doen: ‘Voici mon 7ème jour et que Dieu me pardonne’
(‘Dit is mijn zevende dag. God moet het me maar niet kwalijk nemen’). Volgens het
boek Genesis gebruikt God de zevende dag om uit te rusten van de schepping die hij
in de zes voorgaande dagen heeft voltooid. Manau wil deze dag benutten om de
wereld opnieuw kleur te geven:
Plus de bâtiments ternes telle est ma volonté
Le pâle de mon épiderme n'est plus approprié
Si la ville n'est plus la même, ça change les données
Geen vale gebouwen meer, dat is wat ik wil.
Ik kan de bleke kleur van mijn huid niet meer als uitgangspunt nemen.
Als de stad niet meer hetzelfde is, verandert alles.

Met een muzikaal kleurenpalet wil Manau de stad, de stedelijke samenleving, nieuw
leven inblazen. Zo brengen muziek en woorden geluk binnen handbereik: ‘Je touche
le bonheur’
Alfons Andriessen was van 1986-2001 als docent Frans werkzaam aan het
Oosterlicht College in Nieuwegein. Sinds 1999 is hij verbonden aan het Instituut
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voor Leraar en School te Nijmegen, de lerarenopleiding van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen en de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Gebruikte bronnen
J. Markale, Les Celtes. Paris: Payot, 1970.
Met als zoekwoord ‘Manau’, levert www.google.com een schat aan
uiteenlopende sites op. De site www.manau.com is de officiële site van de groep.
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Een wisselvallige God
Het geloof en het begrip
In het laatste jaar van zijn vwo besloot Bart Wernaart om voor zijn ‘lijst’
de bijbel te gaan lezen. Als atheïst wilde hij via het lezen van de bijbel
zich proberen in te leven in een gelovige. Daarnaast vond hij, dat hij gezien
de invloed van de bijbel op onze maatschappij, kennisgenomen moest
hebben van dit boek. Hij las het Oude en het Nieuwe Testament en schreef
een ruim twintig pagina's tellend leesverslag. Na een uitgebreide
structuuranalyse en een vergelijking van Oude en Nieuwe Testament,
waarin hij met name inging op het verschil tussen de God van het Oude
en de God van het Nieuwe Testament en de verschillende
‘schrijversbedoelingen’, besprak en analyseerde hij zijn leeservaringen.
Hieronder dat deel van zijn imponerende leesverslag.
Bart Wernaart
Wat vond ik als ongelovige nu van het lezen van de bijbel, het Oude Testament en
het Nieuwe Testament?
Allereerst vond ik het ontzettend boeiend, en wil ik het iedereen aanraden te lezen.
Je hoeft niet te geloven, maar er zit ontzettend veel in het boek. Je hoeft het er niet
mee eens te zijn, maar het boek stelt wel bepaalde kwesties aan de orde die je mening
helpen ontwikkelen. Je herkent veel dingen die in allerlei verhalen voorkomen, maar
nu in zijn totaliteit zijn afgebeeld. Je kunt het verhaal van Jezus Christus plaatsen in
de rest van de bijbelgeschiedenis. Zo krijgen ‘leuke verhaaltjes’ een iets diepere
inhoud.
Je begrijpt je vaderlandse geschiedenis een stuk beter als je weet wat het
Christendom eigenlijk inhoudt, en dat geeft je ook een beter beeld van de tijd waarin
je nu leeft. De maatschappij van nu wordt immers sterk beïnvloedt door de christelijke
normen en waarden, en tot nog niet zo lang geleden werd ze bovendien sterk beïnvloed
door het geloof in zijn geheel.

Problemen
Ik ben echter een aantal problemen tegengekomen waar ik echt niet om heen kon.
Het is altijd dezelfde discussie: mensen halen allerlei tegenstrijdigheden uit de bijbel,
en gelovigen beweren dat deze tegenstrijdigheden niet zo letterlijk opgevat dienen
te worden, maar dat men meer naar de symbolische betekenis ervan moet kijken.
Aangezien ik niet zo'n flauwerd wil zijn die gaat zitten op allerlei details en kleine
tegenstrijdigheden, ben ik met een behoorlijke open mind gaan lezen, en voor een
groot gedeelte is dat gelukt. Maar toch.
‘God schiep de mens naar zijn evenbeeld, oh ja? Dan moet God wel een grote
eikel zijn, als deze mensen om ons heen zijn evenbeeld moeten zijn.’ Dit is een veel
voorkomende klacht. Natuurlijk schiep God de mens naar zijn evenbeeld, maar
mensen die deze uitspraak doen, moeten verder lezen dan hun neus lang is: God
schiep inderdaad de mens naar zijn evenbeeld, maar gaf hem vervolgens ook een
eigen wil. Adam was in het allereerste begin het evenbeeld van God, maar vanaf het
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moment dat Satan hem, via Eva, verleidde van de appel te eten, is hij allang het
evenbeeld niet meer. Sindsdien is de mens steeds verder afgedwaald van het evenbeeld
van God, wat je kunt zien aan de situatie vlak voor de zondvloed.
De uitleg die ik hier geef staat niet letterlijk zo in de bijbel, maar je kunt het er
met een beetje goede wil wel uithalen.
Wat ik hiermee wil zeggen: ik ben gaan lezen en heb zoveel mogelijk proberen te
accepteren en te begrijpen, en ik was bereid om veel dingen symbolisch op te vatten.
Ik wilde niet vallen over kleine dingen. Op die manier kon ik een heleboel
tegenstrijdigheden of gekke woorden wegstrepen, maar toch blijven een aantal dingen
over die ik niet door de vingers kon zien.
Ik geef een voorbeeld. ‘Gij zult niet moorden’, staat er geschreven in Exodus 20,
vers 13. Prima. Maar hoe kan
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het dan zo zijn dat God de opdracht geeft aan zijn volk om alle volken die in het
beloofde land woonden tot de laatste man, inclusief vrouwen en kinderen, uit te
roeien? Daar kan ik echt geen symboliek achter plaatsen die dat rechtzet. Waarom
maakt God het hart van de farao van Egypte steeds maar weer hard, zodat hij kan
laten zien hoe sterk hij is, met als gevolg een bloedbad onder de Egyptenaren? Ik
snap dat niet. Hoe kunnen mensen een God liefhebben die dit soort dingen op zijn
geweten heeft?
Dit was slechts een kleine greep uit de moorden die God in mijn ogen begaan
heeft, die ik niet kan plaatsen. Het komt regelmatig voor dat Hij schijnbaar ‘zomaar’
iemand doodmaakt, zonder dat daar verder een verklaring bij gegeven wordt. Neem
nu 2 Samuël 6, vers 6. Een nieuwe persoon wordt geïntroduceerd, namelijk Uzza,
een zoon van Abinadab. Uzza begeleidt de wagen die de ark des verbonds vervoert.
Helaas struikelen de ossen die deze kar trekken, waardoor de ark dreigt te vallen.
Uzza steekt zijn hand uit om te voorkomen dat hij valt, waarop de Here als volgt
reageert: ‘Maar de Here richtte zijn toorn tegen hem en doodde hem ter plekke.’
Verder wordt geen uitleg gegeven waarom dat gebeurt. Mij is niet duidelijk welke
zonde Uzza beging waardoor hij dood moest. Hij probeerde toch de ark tegen te
houden in zijn val? Dat is toch goed? ‘Gij zult niet moorden.’ Maak dat de kat wijs!

Inconsequent
Ik had moeite met de algemene houding van God in het Oude Testament. Ik vond
hem bijzonder hard, maar daarnaast vond ik hem ook bijzonder inconsequent. In 1
Samuël wordt het verhaal van Saul en David beschreven. Wat me erg irriteerde aan
dit verhaal was het volgende. Saul wordt gestraft omdat hij oorlogsbuit neemt, terwijl
de Here dit verbood:
‘Waarom gehoorzaamde U de Here dan niet? Waarom was U zo belust op de buit
en deed U precies wat de Here had verboden? [...] Ik heb gedaan wat de Here mij
heeft opgedragen; ik heb de koning Agag meegebracht en alle anderen gedood. Maar
omdat mijn troepen het wilden, vond ik het goed dat de beste schapen en ossen en
de rest van de buit in Gigal aan de Here uw God zouden worden geofferd.’ (1 Samuël
15:19-21)
Als David later oorlog voert tegen koning Hadadezer neemt hij een flinke buit
mee: ‘Tevens voerde hij een grote buit aan koper, afkomstig uit Hadadezers steden
Betach en Berothai, naar Jeruzalem.’ (2 Samuël 8:8)
David dus ongestraft een oorlogsbuit meenemen, terwijl Saul er bijna met zijn
leven mee moet boeten. Waarom mag Saul van God geen oorlogsbuit gebruiken, en
David wel?
Nog een voorbeeld: waarom staat in de Geboden dat geen Israëliër met een
buitenlandse vrouw mag trouwen, en wordt een huwelijk tussen een Israëliër (Boaz)
en een Maobisch meisje (Ruth) in het bijbelboek Ruth verheerlijkt? Ik begreep de
inconsequenties van God niet Hij bracht me erg vaak in verwarring. Ik vroeg me af
hoe iemand zo'n God kon volgen en in Hem kon geloven.
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Nieuwe Testament
De God van het Nieuwe Testament vond ik een stuk beter. Hij was in mijn ogen
reëler, en zorgde ervoor dat ik de indruk kreeg dat hij ook daadwerkelijk naar een
betere wereld streefde. Hij stelt zijn geloof ook open voor niet-Israëlieten, en hij
geeft te kennen dat het niet zozeer gaat om wat je doet, maar om wat je bedoeling
is. Je moet vanuit je hart goed leven, en niet alleen in daden. Prima, God.
Maar waarom dan al doe moeite van God om in het Oude Testament met zoveel
geweld zijn volk op het rechte pad te houden, en al die moeite om alle andere volken
uit te moorden als hij later zegt dat je dat beter niet kunt doen? Als God oppermachtig
is, waarom ziet hij dan niet van tevoren dat zijn oude aanpak niet werkte? En als dit
een beproeving is, waarom houdt hij er dan in het Nieuwe Testament mee op?
Mijn probleem zit hem dus in de wisselvalligheid van God, hoe je het ook wendt
of keert. Als er nu gesproken werd over een God met één standpunt, en één doel,
dan zou mijn inleving in een gelovige een stuk makkelijker zijn geweest. Nu wordt
het alleen maar een stuk moeilijker, aangezien ik geen begrip heb voor de manier
waarop God met Zijn mensen is omgegaan.

Mooie dingen
Natuurlijk stonden er ook ontzettend mooie dingen in de bijbel. Prediker, mijn
favoriete boek uit het Oude Testament, vond ik erg goed. Mijn favoriete boek uit het
Nieuwe Testament is Openbaringen. Niet zozeer om de betekenis ervan, die ik soms
erg moeilijk kon achterhalen, maar vanwege het onderwerp en de manier waarop het
geschreven is. De schrijfstijl is erg mooi. Bijna heroïsch werd de laatste strijd met
de hemelse legers beschreven, en er werd veel aandacht besteed aan de beschrijvingen
van de situatie. Uiteraard blijft het verhaal voor mij een soort van sprookje, aangezien
ik niet geloof in draken en grote monsters, maar toch maakte het indruk. Ik denk dat
dit komt door de overtuiging en de gewichtigheid waarmee het geschreven is.
Heel grappig is dat ‘de laatste dag’ een soort obsessie voor mij is. Ik heb er zelf
heel veel over gefantaseerd en geschreven, alleen heb ik er ‘de laatste nacht’ van
gemaakt. Openbaringen
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heeft me ook direct geïnspireerd tot het schrijven van een reactie in literaire vorm
op dit boek.
Het algemene idee achter de bijbel vind ik goed. De tien geboden zijn hele goede
regels, die universeel (zouden moeten) zijn. Het zijn echter lang niet altijd
vanzelfsprekende wetten, kijk maar eens om je heen, maar ik denk dat als iedereen
zich aan deze wetten zou houden, dat de wereld er een stuk beter uit zou zien.

Goede manier
Ik denk ook dat het Christendom in wezen een goede godsdienst is, en als er op de
goede manier mee omgesprongen wordt, denk ik dat het christelijke geloof een grote
bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Overigens is dit niet de visie die ik had
vóór het lezen van de bijbel. Ik respecteerde christenen, maar ik had altijd in mijn
achterhoofd dat afschuwelijke plaatje van wat er in de middeleeuwen gebeurd is
omtrent de vervolging van ketters en dergelijke afschuwelijke expedities. Ook nu
denk ik nog dat niet alle christenen goed bezig zijn.
In Afrika doen ze bijvoorbeeld aan zendelingenwerk. Een goed streven, maar dan
moeten ze een aantal dingen niet doen, en één daarvan is het zeggen dat
voorbehoedsmiddelen zondig zijn. Prima dat ze dat uit de bijbel weten te halen, maar
in een land waar AIDS met zo'n kracht om zich heen slaat, is dat inhumaan om dat
te doen. Ik kan uit de bijbel opmaken dat seks erop gebaseerd dient te zijn zich voort
te planten. Maar we zitten nu in een situatie dat dat niet gebeurt. En we zitten ook
in de situatie dat het niet gebruiken van voorbehoedsmiddelen tegen AIDS de dood
tot gevolg kan hebben. Is het dan niet beter om ervoor te zorgen dat er wel
voorbehoedsmiddelen komen zodat er minder mensen sterven aan AIDS dan vol te
houden aan dat andere principe, namelijk dat er geen voorbehoedsmiddelen gebruikt
mogen worden? Ik denk dat de zendeling hier moet kiezen uit twee kwaden, namelijk
het aanzetten van mensen tot geslachtsgemeenschap niet gebaseerd op het krijgen
van kinderen, of het laten doodgaan van mensen. Die keuze lijkt mij niet zo moeilijk.

Christelijke leefwijze
Mijn eigen leefwijze zou zelfs voor een groot gedeelte christelijk te noemen zijn.
Niet dat ik zo'n wereldverbeteraar ben, maar als ik kijk naar de leefregels die niets
te maken hebben met de relatie tussen God en de mens, dus niet de offerregels en de
priesterregels en dergelijke, maar alleen naar de leefregels die te maken hebben met
de relatie tussen mens en mens (‘Hebt elkander lief’) dan denk ik dat ik me daar best
aan houd. Het zijn ook voor mij belangrijke regels. Niet dat ik daar de bijbel bij nodig
heb gehad om ze te ontdekken: ik moord niet, dat wist ik ook zonder bijbel, maar
het geeft wel aan dat mijn leefwijze niet zo gek veel verschilt van die van een christen,
en dat is maar goed ook.
Ik denk dat het belangrijkste verschil tussen christenen en mijzelf is dat ik niet in
God, Hemel of Hel geloof, en zij wel. De normen en waarden uit de bijbel die daar
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niet op gebaseerd zijn, zijn voor een groot gedeelte - gelukkig - ook mijn normen en
waarden.
Niet alle normen en waarden uit de bijbel die niets te maken hebben met het geloof
in God of met het geloof in een hiernamaals vinden mijn goedkeuring. Ik vraag me
namelijk nog steeds af waarom de vrouw ondergeschikt moet zijn aan de man, waarom
homoseksualiteit verboden moet worden, waarom een meisje maagd moet zijn als
ze trouwt met haar man, waarom seks als doel voortplanting dient te hebben, en het
niet als uiting van intimiteit voor elkaar mag zijn. Ik keur dus niet alle normen en
waarden goed, maar ik denk dat de basisbeginselen van de bijbel goed zijn, dat de
meeste normen en waarden met betrekking tot de omgang met andere mensen goed
zijn.

Inconsequent personage
Het christendom is in wezen dus goed in mijn ogen, en om tot die denkwijze te komen
is het lezen van de bijbel tot een grote invloed geweest. Mijn onbegrip echter voor
het geloven in een God, en het feit dat ik God maar een gewelddadig en inconsequent
personage vind, hebben ervoor gezorgd dat ik me nu nog minder dan voorheen kan
voorstellen dat iemand in deze God gelooft.
De enige manier waarop ik alle tegenstrijdigheden omtrent de opstelling van God
en de uitleg van de leefregels op een voor mij geldige manier kan verklaren is de
volgende:
Het Oude Testament is in een bepaalde periode geschreven. In die periode waren
bepaalde gewoonten en gebruiken, zoals slavernij, heel normaal. De leefregels van
het Oude Testament zijn dan ook leefregels van en voor die tijd, regels die inspelen
op de problemen van die tijd.
Ik denk dat die samenleving van toen hard in elkaar zat. Als iemand een misdaad
begaan had, moest hij er met bloed voor boeten. Waarschijnlijk had een man uit 1000
voor Christus er niet van opgekeken als een hele familie terecht gesteld werd voor
de misdaad van één van hen.
Vandaar ook misschien het beeld van die harde God in het Oude Testament. Het
hoorde bij die tijd. Maar de tijd gaat verder, en de samenleving verandert. Er komt
een roep om nieuwe regels, of in ieder geval een andere interpretatie van die regels.
Waarom al die honderdduizend regeltjes uit het Oude Testament waaraan ik me moet
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houden? Laat dat zien dat ik een goede volger van God ben?
In het Nieuwe Testament was de ontwikkeling al een stuk verder. De mensen
gingen individueler nadenken, en waren denk ik ook op een ander manier bezig met
hun geloof. Moesten in de tijd van het Oude Testament de mensen nog met ontelbare
regels op het juiste pad gehouden worden, in de tijd van het Nieuwe Testament leeft
men een stuk bewuster en individueler,

en is men wellicht meer in staat haar eigen verantwoordelijkheden te nemen. Ook
de mens wordt in zekere zin ‘volwassener’. Ik denk dat de mens zich ten tijde van
het Oude Testament zich meer door haar ‘instinct’ liet leiden, waardoor dwalingen
en zondeval erg gemakkelijk waren. Al die regels moesten dat voorkomen. Ten tijde
van het Nieuwe Testament is men zichzelf een stuk bewuster geworden, en ziet men
al deze regels als verstikkend, en bovendien ziet men het doel er niet altijd van in.
Men had iets nieuws nodig. Een geschrift dat de regels, de waarden en de normen
uit het Oude Testament zou vertalen naar de tijd die aangebroken was.
Vandaar wellicht de andere, ‘vriendelijkere’ God. Men heeft niet meer die strakke
hand nodig, maar heeft misschien wel meer aan een liefdevolle God, die hen door
moeilijke tijden heen sleurt. Alle regeltjes uit het Oude Testament worden in het
Nieuwe Testament in zekere zin nog wel in ere gehouden, maar er wordt vooral de
nadruk gelegd op geloven met je hart, en niet alleen met je daden. Het Nieuwe
Testament is dus een reactie op het Oude Testament. Ervan uitgaand dat God bestaat,
kun je wellicht ook zeggen dat God Zich heeft aangepast aan de nieuw aangebroken
tijden door het zenden van Jezus. Dat God Zijn aanpak heeft veranderd, en nu weer
meer kan inspelen op de nieuwe tijd met een liefdevollere, en persoonlijkere aanpak.

Het Derde Testament
Het Nieuwe Testament is geschreven in de eerste eeuw na Christus. We zitten nu in
het jaar 2000, met weer een totaal andere maatschappij als toen, rond het jaar o.
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Wordt het dan niet eens tijd dat men het Oude en het Nieuwe Testament in een Derde
Testament vertaalt, en zo een reactie geeft op de eerste twee Testamenten? Slavernij
is allang uit de tijd. Homoseksualiteit is inmiddels een geaccepteerd begrip in
Nederland, en het is allang niet meer zo dat de vrouw ondergeschikt is aan de man.
Als je de bijbel moet geloven, klopt dit niet. De tijden zijn veranderd. Was
wraakmoord in de Tijd van het Oude Testament toegestaan, in de tijd van het Nieuwe
Testament was dat al een moeilijker geheel, en werd het door Jezus Christus zelfs
afgekeurd. Nu zou
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het bij de wet verboden moeten zijn. Duidelijker geformuleerd: hoe kunnen mensen
hun geloof belijden als ze zich moeten baseren op boeken die regels geven voor twee
totaal andere tijden en samenlevingen?
Er moet mijns inziens een Derde Testament komen, waarin de kerk een nieuwe
richtlijn bepaalt, die voortborduurt op het Oude en het Nieuwe Testament. Ik zeg
niet dat ze homoseksualiteit maar goed moeten keuren omdat dat toevallig
geaccepteerd is in deze samenleving, maar ik zeg wel dat ze moeten nadenken over
hoe ze willen dat men het geloof in deze tijd ervaart. Neem als basis de twee oudere
Testamenten, en kijk naar de veranderde tijden, en probeer daar je principes op aan
te passen. Je hebt niets aan regels die niet kunnen gelden. Laten we dan ook de bijbel
aanpassen aan de nieuw aangebroken tijden.
Hoe een Derde Testament te schrijven met al die verschillende stromingen in de
huidige kerkwereld? Dat zal inderdaad een moeilijk gebeuren worden, zeker met de
massacommunicatie en mediastunts van tegenwoordig. Veel mensen zouden er
misbruik van kunnen maken.
Ik ga er vanuit dat deze problemen op te lossen zijn, en dat de kerken verstandig
genoeg zijn om hun eigen standpunten op te schrijven. Ik denk dat het het beste is
om iedere stroming haar eigen boek te laten schrijven. De mensen kiezen zelf wel
welke zij het beste vinden. Laat de katholieken in Rome een boek samenstellen, laat
de Protestanten dat elders precies zo doen, de Oost-Orthodoxen et cetera. Ze moeten
uiteindelijk binnen een stroming toch wel overeenstemming kunnen krijgen over
hun richtlijnen?
Het Derde Testament is verschillend aan de eerste twee, want het wordt nu duidelijk
en bewust geschreven, wat niet het geval was bij het Oude en het Nieuwe Testament,
die achteraf pas samengesteld zijn. Bovendien denk ik niet dat het Derde Testament
een heilig boek moet worden, maar meer een uitleg, een vertaling van de eerste twee,
met daarin verwerkt de leefregels die toe te passen zijn op deze tijd. Misschien komt
men er wel achter dat men een verkeerde interpretatie heeft gehad van de leefregels
die in het Oude Testament staan.

Concurrentie
Als iedere kerkstroming een eigen testament gaat schrijven dan heb je inderdaad erg
veel verschillende Derde Testamenten, maar ik denk dat de grondprincipes sterk op
elkaar zullen blijven lijken. Het kan wat mij betreft geen kwaad als er een beetje
keus is tussen de boeken, zodat mensen zich beter kunnen thuis voelen bij hun eigen
richting, en wie weet geldt de wet van de concurrentie hier wel: als er meer op de
markt komt zal de kwaliteit verbeteren, om de concurrentie voor te blijven. Nadeel
echter zou natuurlijk kunnen zijn dat men dan ook reclame gaat maken waarin ze
misschien wel eens meer beloven dan ze doen.
Ik begrijp dat er een boel haken en ogen aan dit idee zitten en ik kan dit probleem
in mijn eentje in mijn luie stoel niet oplossen, maar ik geloof dat het mogelijk is.
O, en als je nog een bloedoffer voor het Derde Testament nodig hebt: ik denk dat
die er sinds het lijden van Christus meer dan genoeg zijn geweest.
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Conclusie
Ik ben blij dat ik de bijbel gelezen heb. Ik weet nu ten minste waar ik over praat. Ik
ben een stuk dichter bij het christelijke geloof gekomen, door het lezen ervan. Ik
begrijp hun achtergronden, en hun leefregels. Ik keur het christendom als
geloofsovertuiging goed. Ik denk dat de belangrijkste ideeën in de bijbel, buiten de
ideeën met betrekking tot God of een hiernamaals, in wezen goed zijn. Ik ben het
lang niet met alle normen en waarden eens die voortkomen uit de bijbel, maar ik
denk dat mijn leefwijze voor een groot gedeelte christelijk te noemen valt. Misschien
is het handig als de normen en waarden uit het Oude en Nieuwe Testament vertaald
zullen worden naar deze tijd, om gelovigen te helpen deze normen en waarden beter
te kunnen interpreteren en toe te passen op de huidige maatschappij.
Ik ben er helaas niet in geslaagd me in te leven in een gelovige, en te begrijpen
waarom hij nu kan geloven, terwijl ik dat niet kan. Wellicht kan ik me door mijn
rationalisme niet inleven in een gelovige. Misschien ervaart hij wel iets meer dan
alleen de bijbel en de aarde. Misschien is er in een gelovige wel een bepaald gevoel,
een bepaald bewustzijn aanwezig wat hem er voor de volle honderd procent van
overtuigt dat er een God is, en dat er een hiernamaals is. Dat gevoel heb ik niet, en
zal ik ook nooit hebben. Over zo'n gevoel kan ik alleen maar fantaseren, maar ik zal
het nooit kunnen doorgronden.
Daar tegenover staat dat ongeloof een soort tegengesteld gevoel is. Dat gevoel
heb ik, en over dat gevoel kan een gelovige slechts fantaseren. Een gelovige zal mijn
gevoel wellicht nooit kunnen doorgronden.
Bart Wernaart behaalde in 2001 zijn diploma vwo aan het Pleincollege Eckart in
Eindhoven. Hij studeert op dit moment rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant
en volgt tegelijkertijd een opleiding aan het conservatorium in Tilburg.
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Vrouwen en magie in een jeugdroman
Celia Rees' Heksendochter besproken
In juni 2001 kwam Celia Rees voor een kort bezoek naar Nederland. Kort
daarvoor was haar jeugdroman Heksendochter in Nederlandse vertaling
bij uitgeverij Van Goor verschenen. Een boek waarin veel historische
elementen zijn samengevoegd tot een prachtig maar vooral ook spannend
verhaal. Tijdens onze ontmoeting spraken we over de historische
achtergrond van Heksendochter, maar ook over het onderwijs, waar Rees
ooit haar carrière begon als docent Engels. Een schrijfster die de juiste
toon te pakken heeft als het om jongeren gaat en thema's aankaart die ook
jongeren anno 2001 zullen aanspreken.
Hannie Humme
Celia Rees werkte zestien jaar in het voortgezet onderwijs als docent Engels. In
Groot-Brittannië is zij een bekend jeugdboekenschrijfster en een veelgevraagd auteur
voor lezingen. Rees stopte dan ook niet met lesgeven aan jongeren omdat ze het niet
meer zag zitten. Ze kreeg het eenvoudigweg te druk met schrijven en het geven van
lezingen op scholen. Haar onderwijservaring komt haar daarbij nog steeds van pas.
Ze is gewend te spreken voor jongeren en kent de situatie op scholen voor voortgezet
onderwijs. ‘I've been there, I've seen it, I've done it,’ zo stelt zij het lachend.
Het samenwerken met leerlingen, het vertellen van verhalen, het deel van een
schoolteam zijn, dat vindt Rees de positieve aspecten van het onderwijs. Als negatief
ervoer ze vooral de constante werkdruk. En nog belangrijker: al haar creativiteit werd
er opgebruikt. Toch geeft Rees nog steeds les, op de Britse equivalent van de
Nederlandse Volksuniversiteit geeft zij aan volwassenen cursussen schrijven voor
kinderen.

Hekserij
Heksendochter is het derde boek van Rees dat in Nederlandse vertaling verscheen.
Het boek is niet opgebouwd als een dagboek met steeds een datum boven een
tekstfragment, maar het zijn losse aantekeningen gemaakt op losse vellen papier, die
later in de voering genaaid zijn van een lappendeken. Deze 99 losse velletjes papier
vormen samen het manuscript van Mary Newbury. Dit manuscript is de kern van het
verhaal dat door een gefingeerde onderzoekster tot een geheel is gebracht. De losse
papiertjes vormen samen de geschiedenis van Mary, die begint in maart 1659, als
haar grootmoeder op beschuldiging van hekserij wordt opgehangen, en eindigt in
november 1660, als Mary overhaast moet vluchten voor dezelfde verdenking. Het
leven van de veertienjarige Mary verandert totaal als haar grootmoeder ter dood
wordt gebracht.
Geholpen door haar moeder, die zij tot dan toe nooit heeft gekend, slaagt Mary
erin naar Amerika te vluchten. Daar trekt ze verder de wildernis in met de groep
puriteinen die omwille van hun geloof Engeland moesten verlaten. De puriteinen
laten zich vooral leiden door hun strenge dominees die zichzelf als profeten van God
zien en strenge geloofsregels voor de gemeenschap instellen. Mary woont bij Martha

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

Everdale, een alleenstaande vrouw die genezeres is, en bij Jona, apotheker en
weduwnaar, en zijn zoon Tobias. Naast hen woont de familie Rivers, die op hetzelfde
schip de oversteek naar Amerika heeft gemaakt. Met dochter Rebecca raakt Mary
bevriend.
Al op het schip ontdekt Mary dat ook zij, net als haar grootmoeder, over
helderziende gaven beschikt. Onder de bemanningsleden gaat het gerucht dat er een
heks aan boord is omdat iemand een haas gezien zou hebben die over het dek rende.
Als Mary contact zoekt met twee inheemse bewoners, Blauwe Gaai en zijn grootvader,
Witte Arend, vertelt de oude man dat er een bijzondere haas in de buurt rondzwerft.
Deze haas zou volgens hem Mary's grootmoeder kunnen zijn die haar wil beschermen,
maar die ook op zoek kan zijn naar wraak.
Als de oogst dreigt te mislukken, de
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vrouw van de dominee met haar kind bij de bevalling sterven en een aantal jonge
meisjes zich vreemd gaan gedragen, keert de gemeenschap zich tegen Mary.
Beschuldigd van hekserij moet ze overhaast vluchten voor haar leven. Haar dagboek,
ingenaaid in de lappendeken en de kist die ze van haar moeder kreeg moet ze
achterlaten.

Thema's
Centrale thema's in Heksendochter zijn tolerantie, onafhankelijkheid, in je zelf
geloven, blijven wie je bent, dus oprecht zijn. Thema's die jongeren zullen aanspreken.
Ook al speelt het verhaal zich af in de zeventiende eeuw, veel jongeren worstelen
vandaag de dag met dezelfde problemen. Je eigen weg vinden, zelfs als de
omstandigheden waarin je verkeert je een bepaalde richting opduwen. Zelf keuzes
maken, zoals Mary die meegaat met de puriteinen de wildernis in, terwijl ze ook kan
kiezen voor een betrekkelijk veilig leven in een Amerikaanse kustplaats. Rees is van
mening dat in het leven niet altijd alles gebeurt zoals je het wilt, het leven overkomt
je. Dat leven scheidt in Heksendochter Mary en Jack, de matroos op het schip dat
haar naar Amerika brengt, zo gaat dat nu eenmaal. Ook jongeren weten niet wat de
toekomst brengen zal, zelfs niet wanneer ze in staat zouden zijn in de toekomst van
anderen te kijken. Elk mens is een slachtoffer van geluk en/of ongeluk en daar zul
je het mee moeten doen. Het leven dwingt je telkens de draad weer op te pakken,
daarin kun je niet altijd zelf keuzes maken. Vooral jongeren zullen dit thema
herkennen. Ze moeten naar school, moeten naar hun baantje bij de supermarkt, moeten
leren, moeten van hun ouders maar aan de andere kant kunnen ze voor een deel ook
zelf kiezen. Wie hun vrienden zijn, wanneer en waar ze uit gaan.
Maar ook hoe ze hun krachten kunnen gebruiken.
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Emigranten
Rees heeft veel bewondering voor de eerste emigranten die naar Amerika gingen,
vooral de manier waarop zij hun gemeenschappen opbouwden omgeven door dichte
bossen en onontgonnen woestenij. Deze bewondering komt voort uit haar studie
Amerikaanse geschiedenis. Veel puriteinen verlieten aan het eind van de Engelse
burgeroorlog het Britse eiland. Tijdens de oorlog hadden zij aan de kant van Charles
II gestaan en toen deze de oorlog verloor, moesten de puriteinen uiteindelijk hals
over kop vluchten. Zij waren de stichters van de eerste gemeenschappen in New
England en
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uiteindelijk van de Verenigde Staten. In een gemeenschap moesten regels komen
om deze te kunnen besturen. In de geïsoleerde gemeenschappen in Amerika was
meer gelegenheid voor een eigen interpretatie van deze regels binnen het geloof. Als
er een sterke man binnen een gemeenschap opstond, dan kon deze een eigen separate
stroming stichten. Deze stromingen waren soms zeer extreem. Ze werden door
gematigden verder het land ingestuurd en stichtten diep in de wildernis hun eigen
steden. Eerwaarde Johnson speelt in Heksendochter een dubieuze rol door zichzelf
steeds meer macht toe te kennen. Zijn uren durende preken gaan vooral over de
duivelse invloeden van de indianen en van heksen en demonen.
In eerste instantie leefden de puriteinen en de oorspronkelijke bevolking van
Amerika, de indianen vredig naast elkaar. Pas later kwamen er vooral door toedoen
van derden, oorlogen. Veel indianen stierven aan de ziekten die de Engelsen
meenamen en waartegen zij geen resistentie hadden. Wederzijds begrip was er
nauwelijks, de nieuwkomers en de oorspronkelijke bevolking van Amerika waren
daar te verschillend voor. De Europeanen beschouwden de indianen vooral als wilden
die een verbond met de duivel hadden gesloten.

Feministische geschiedenis
Aan het eind van de zeventiende eeuw was in Europa de heksenjacht op zijn
hoogtepunt. Tussen 1560 en 1632 zijn ongeveer 100.000 vrouwen als heks verbrand
of opgehangen. Vanuit Engeland kwamen heksenjagers naar Amerika, waar ze vooral
huis hielden in de kleine gemeenschappen van puriteinen. Angsten aangewakkerd
door het onbekende land, bijgeloof en vooroordelen maakten dat vooral in New
England aan de oostkust nog veel vrouwen als heks werd opgehangen. Waar in de
ene gemeenschap helderziendheid en genezing brengen als een misdaad werd gezien,
zo beschouwden de oorspronkelijke inheemse bevolking van Amerika mensen met
deze gaven als hun sjamanen. Mary uit Heksendochter beweegt zich constant tussen
deze twee werelden.
Naast de geschiedenis van de puriteinen en de heksenjachten komt de feministische
geschiedenis uit de zeventiende eeuw naar voren. Deze stond als voorbeeld voor de
vrouwenrollen in Heksendochter. Vrouwen moesten altijd vechten om te overleven,
moesten na de dood van hun echtgenoot of als ze alleenstaand waren zelf voor hun
inkomen zorgen. Rees is er in Heksendochter in geslaagd een aantal karakters neer
te zetten die feministisch zijn, zoals Martha, die als vroedvrouw en genezeres werkt,
en natuurlijk Mary, die zelfbewust haar eigen keuzes bepaalt.
Heksendochter is gebaseerd op een groot aantal historische feiten die Rees
samengevoegd heeft in één verhaal dat tot het eind toe spannend is. Rees denkt dat
jongeren geen boeken lezen om de boodschap alleen. Haar boeken zijn een mix van
ingrediënten die je in een triller en in een historische roman kunt vinden. Spanning
is waar het om draait. Een sfeer creëren zonder dat de lezer weet waar het heen gaat.
In trillers is het vooral belangrijk dat de lezer aan het eind de aanwijzingen kunt
teruglezen en in het verhaal kan plaatsen.
Rees is bezig met het schrijven van het vervolg op Heksendochter dat in deze tijd
speelt. Achterin het boek is het emailadres opgenomen van de vrouw die zogenaamd
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de velletjes papier tot één verhaal heeft gemaakt. Zij zal ook het vervolg op
Heksendochter vertellen waarin een native meisje, Agnes Herne, naar voren komt.
Agnes is helderziend en herkent aspecten uit het verhaal van Mary. Agnes gaat op
zoek naar haar wortels. Haar tante is een sjamaan en blijkt een verre nazaat van Mary.
Of ook het vervolg op Heksendochter in Nederlandse vertaling zal verschijnen, blijft
voorlopig nog onduidelijk. Laten we hopen van wel.
Hannie Humme is docent Nederlands op het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg.
Daarnaast publiceert zij onder andere in vaktijdschriften voor leesbevorderaars
over met name interculturele kinder- en jeugdliteratuur en is zij jeugdboekenrecensent.
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Heksen en heksenvervolging
Een profielwerkstuk
Profielwerkstukken zijn in de moderne school inmiddels een bekend
fenomeen. De meeste scholen worstelen ook nog met het probleem van de
aanpak en organisatie ervan. Frank Tarenskeen beschrijft hoe op zijn
school met profielwerkstukken wordt omgegaan. Hij beschrijft een
profielwerkstuk in het bijzonder: dat van Natacha Majado en Marlies
IJsveld over heksen en heksenvervolging.
Frank Tarenskeen
‘Heks van school gestuurd.
In het Amerikaanse Baltimore werd een vijftienjarige leerlinge geschorst. Blijkt
dat zij een vloek over een medeleerlinge heeft uitgesproken. Jamie S., het
beschuldigde meisje, stond bekend als een fervent beoefenaar van duistere praktijken.
De vervloekster beweert echter dat het allemaal een misverstand is. Ze weet perfect
hoe ze een vloek moet uitspreken, maar zou dit nooit doen omdat de vloek van wicca,
een vorm van hekserij die zij en haar moeder beoefenen, veel te gevaarlijk is. Het
voorval, dat eerder thuishoort in een Halloweenverhaal, zorgde er meteen voor dat
Jamie werd geschorst.’
Met dit citaat uit de Gelderlander van zaterdag 18 september 1999 begint het
profielwerkstuk van Natacha Majado en Marlies IJsveld, twee leerlingen van havo
Notre Dame des Anges in Ubbergen, een van de laatste categoriale havoscholen in
Nederland. De school telt ongeveer vijfhonderd leerlingen, en heeft de grote fusiegolf
van de afgelopen jaren eigenwijs en dapper doorstaan, met alle voor- en nadelen van
dien, maar vooral in de overtuiging dat deze betrekkelijk kleine school vormen van
onderwijs kan bieden waar leerlingen wel bij varen. Met de eerste lichting
Tweede-Faseleerlingen in 2000-2001 in het eindexamen, hebben alle vijfdeklassers
voor het eerst een profielwerkstuk moeten maken. Ook voor de begeleidende docenten
was het de eerste keer.

Aanpak
Bij de eerste inrichting van de aanpak, begeleiding en de wijze van beoordelen van
de profielwerkstukken is coördinator en ‘kartrekker’ Michael Termeer, docent muziek
en CKV-1 en onvermoeibaar organisator, voor een belangrijk deel uitgegaan van het
door Educatieve Partners Nederland uitgegeven Het Profielwerkstuk.
Profielwerkstukboekje Tweede Fase. In de ‘Inleiding voor de docent’ staat het
volgende:
‘Het profielwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het “examendossier”. [...]
2. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het
profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op
geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van
betekenis zijn in het desbetreffende profiel.
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3. Het profielwerkstuk heeft betrekking op tenminste twee vakken, twee deelvakken
of een vak en een deelvak. Deze vakken en deelvakken behoren tot het desbetreffende
profieldeel, met dien verstande dat indien het betreft het profiel cultuur en
maatschappij, tot deze vakken en deelvakken en deelvakken tevens worden gerekend
Nederlandse taal en letterkunde en Engelse taal en letterkunde uit het
gemeenschappelijke deel. Staatssecretaris Adelmund heeft in december 1999
aangegeven dat de school ervoor mag kiezen dat het profielwerkstuk over een vak
mag gaan.’
Voor de leerlingen heeft Michael Termeer dit bondig vertaald als:
‘Het profielwerkstuk: een zelfstandige onderzoeksopdracht, tussen meesterproef
en praktische opdracht, waarbij de onderwerpskeuze vrij is, de omvang 40 tot 80
studielasturen.’
In het algemeen worden de profielwerkstukken op deze school door leerlingenkoppels
gemaakt. Bij wijze van uitzondering wordt het door leerlingen alleen, of door een
enkel groepje van drie leerlingen gedaan. Elk profielwerkstuk is door een docent
begeleid.
Het werken aan een profielwerkstuk is, zoals in het EPN-boekje beschreven
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wordt, in vier fasen verdeeld: de oriëntatie- en keuzefase, de onderzoeksfase, de
schrijf- en ontwerpfase, en de presentatiefase. Aan iedere fase is een
beoordelingsmoment gekoppeld waarbij de leerlingen punten verzamelen voor de
uiteindelijke beoordeling. Voor die beoordelingsmomenten is die eerste keer gebruik
gemaakt van de beoordelingsmodellen zoals die in het EPN-boekje staan, ofschoon
die modellen door verschillende begeleiders ongetwijfeld niet altijd eender zijn
geïnterpreteerd en gebruikt. Inmiddels worden er eigen, wel enigszins op de
EPN-beoordelingsmodellen gelijkende, maar naar inzichten van de
profielwerkstukbegeleiders aangepaste modellen gebruikt.
Tijdens het eerste jaar profielwerkstukken maken is er veel gebeurd en geleerd.
Er zijn werkstukken gemaakt die erg goed waren, werkstukken die voldoende en ook
wel net voldoende waren, en een enkeling was zelfs na herkansing nog onvoldoende,
met het nare maar onvermijdelijke gevolg dat de desbetreffende leerling geen examen
mocht doen.
Wat van veel profielwerkstukken opviel, was dat de betrokkenheid van leerlingen
bij hun eigen onderwerp en werkstuk groeide naarmate het proces vorderde. De
profielwerkstukken werden dan ook echt iets eigens, van henzelf. Dit werd goed
zichtbaar op de algemene presentatieavond aan het einde van de rit, waarbij zowel
gloedvolle podiumpresentaties als fraaie kraampresentaties te bewonderen waren.

Heksen en heksenvervolging
‘Moderne hekserij bestaat, in Europa en de VS. Het is niet langer een ondergronds
overblijfsel waarvan de omvang en zelfs het bestaan een punt van discussie is onder
antropologen. Het is ook niet langer de bizarre hobby van een handvol gekken. Het
is de religie van een belangrijk aantal mensen. Hoe groot dit aantal is, is onduidelijk
omdat de wicca geen hiërarchisch gestructureerde religie is. Het aantal heksen is
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groot genoeg om een verscheidenheid aan tijdschriften te ondersteunen en de
publicatie te verantwoorden van een steeds groter wordende bibliotheek over wicca.
Het aantal actieve aanhangers
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van de wicca loopt volgens een redelijke schatting in de tienduizend, en alles wijst
erop dat dit getal zal blijven stijgen. In beide gevallen zijn de meest te onderscheiden
kenmerken van de wicca haar natuurgebonden houding, en haar filosofie over de
scheppende polariteit op alle niveaus, van godin en god tot priesteres en priester.’
Onder begeleiding van de heer d'Haens, docent geschiedenis, hebben Natacha en
Marlies een fraai profielwerkstuk afgeleverd. Wat het eerst in het oog springt is de
vormgeving, een vierkant boekje, net iets groter dan het formaat van uw eigen
Tsjip/Letteren, de kaft met zwart fluweel bekleed. De bladzijden zijn gemaakt van
met de hand op maat gescheurd crèmekleurig papier, hetgeen associaties oproept
met handgeschept papier of oud perkament, en de tekst is met de hand geschreven.
Hierdoor zijn vorm en inhoud goed op elkaar afgestemd. Het werkstuk is ingedeeld
in een inleiding en drie hoofdstukken, te weten ‘Moderne Hekserij’, ‘De Geschiedenis
van de Hekserij’ en een afsluitend hoofdstuk met daarin de eigen mening, de
conclusie/het slot en tenslotte de bronvermelding. In het hoofdstuk ‘De Geschiedenis
van de Hekserij’ wordt ingegaan op heksenvervolgingen in en om Nijmegen, de
woonplaats van de leerlingen. Er wordt apart aandacht besteed aan Mariken van
Nieumhegen:
‘Het bekende verhaal over Mariken van Nieumhegen is geschreven rond 1485/1510.
In dit verhaal speelde Sander van Loenen als vertegenwoordiger van de Duivel, die
tevens dus als eerste heks in Nijmegen is verbrand, tegen het onschuldige meisje
Mariken, die door de Duivel werd bezeten.’
Voor Natacha Majado was de keuze voor het onderwerp niet zo'n vreemde sprong,
zoals uit haar slotwoord blijkt: ‘Ik vond het heel interessant om dit werkstuk te maken,
al wist ik er zelf al een hele hoop over omdat ik zelf een heks ben, ik doe het alleen
nog niet zo lang.’
Wat betreft de (gefaseerde) aanpak geeft Natacha aan dat zeker in het begin ze
duidelijk het gevoel had dat de leerlingen van deze eerste lichting profielwerkstukken
als soort van proefkonijnen gebruikt werden. Er was veel onduidelijkheid over wat
er moest gebeuren, wat er verwacht werd; het gaf de indruk dat de begeleiders ook
niet precies wisten waar het naar toe moest gaan. Naarmate het proces vorderde ging
dit overigens steeds beter. Het werken vanuit een hoofdvraag en deelvragen hielp
het uiteindelijke werkstuk van een overzichtelijke structuur te voorzien.
Over haar begeleider was Natacha zeer tevreden: ‘Meneer d'Haens was echt
geweldig. Ik doe graag dingen op mijn eigen manier, en daarvoor gaf hij ons
voldoende vrijheid, maar ook inhoudelijk heeft hij ons enorm geholpen, vooral bij
het vinden van geschikte bronnen en hoe met de informatie om te gaan.’
Bij het samenwerken is het volgens Natacha vooral belangrijk dat de partners goed
met elkaar kunnen opschieten, vanwege de steun die ze aan elkaar kunnen hebben,
maar vooral ook ‘omdat het dan tenminste ook gezellig is, af en toe’. Een duidelijke
taakverdeling is ook een van de voorwaarden. Qua studielast was de opdracht goed
te doen. Nadat eenmaal een paar goede, informatieve en ter zake doende bronnen
gevonden waren, was het vooral een kwestie van lezen, samenvatten en verbanden
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leggen. Natacha ervoer het werken aan het profielwerkstuk niet als een te zware
belasting die in de weg ging zitten bij het studeren voor de examens. Om dat te
bereiken was een goede planning overigens wel van groot belang.
Als presentatievorm kozen Natacha en Marlies voor de kraampresentatie, waarbij
een met fluweel beklede tafel, wierook, runenstenen, halfedelstenen, tarotkaarten,
pendels en kruiden de juiste entourage vormden voor hun profielwerkstuk. De
interesse van het publiek ging daarbij echter meer uit naar de parafernalia dan naar
het werkstuk zelf. De presentaties en werkstukken van de andere leerlingen vond
Natacha erg verschillend van aard en kwaliteit, maar als geheel wel erg leuk om te
zien.

Kunstacademie
Inmiddels is Natacha eerstejaars aan de kunstacademie in Den Bosch, hetgeen haar
zeer goed bevalt: ‘De medestudenten en de docenten zijn nog gekker dan ik zelf
ben!’ Het geheks is daarmee nog niet voorbij: eens per maand is er ‘heksencafé’
ergens in Nijmegen en op internet is ook nog een schat aan informatie te vinden.
Frank Tarenskeen is docent tekenen, CKV-1 en kunstcoördinator aan de havo Notre
Dame des Anges in Ubbergen. Daarnaast is hij werkzaam als beeldend kunstenaar.
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column
Kunst: waarheid of dromen?
Jacques de Vroomen
In de filmzaaltjes van het voormalige Nijmeegse bioscoopcentrum Cinemariënburg
stonden twee citaten op de wand, allebei uitspraken van Fellini:
‘Film is de waarheid, vierentwintig keer per seconde.’
en:
‘Film is de vormgeving van onze dromen.’
Ik heb bij een bezoek aan dat oude filmhuis vaak zitten mijmeren over deze twee
uitspraken. Ze intrigeerden me omdat ze zo tegenstrijdig waren. Of zijn ze met elkaar
te verzoenen?
De eerste van de twee gaat over de filmcamera. Een meedogenloze cycloop, die
gevoelloos registreert wat voor zijn oog komt. Een camera is immers nietsontziend.
De werkelijkheid of waarheid wordt, ook als ze gruwelijk is, zonder opsmuk of
verfraaiing vierentwintig keer per seconde gefotografeerd.
De tweede uitspraak maakt duidelijk dat films niet alleen het product van een camera
zijn. Er is een mens die de camera bedient, een mens die keuzes kan maken. Er zijn
verder een scenarioschrijver, een regisseur, technici, acteurs en actrices. Kortom:
een uitgebreide cast, die ervoor kan zorgen dat de kijker in de bioscoop straks vooral
geen werkelijkheid te zien krijgt.
Wat voor de film geldt, geldt voor de kunst in het algemeen. De relatie met de
werkelijkheid is behoorlijk ingewikkeld. Als in 1830 in de Brusselse opera La Muette
de Portici wordt opgevoerd, stroomt na afloop het publiek de straat op en schreeuwt
het luidkeels: ‘à bas les Hollandais, weg met de Hollanders’. De Belgische opstand
was geboren. Een opera-uitvoering had gewerkt als lont in het kruitvat. Hoe zat het
in dit geval nu met droom en werkelijkheid? Het operaverhaal is een sentimentele
draak, heel onwerkelijk. Maar het nationalistische grondaccoord in dat verhaal werd
met grote instemming herkend door het publiek. Het meest werkelijk was de dagelijks
ervaren Hollandse repressie. Al zullen de noorderburen daar weer heel anders over
gedacht hebben. En als het publiek de straat oploopt met de leuze ‘à bas les
Hollandais’? Dan wordt er een droom onder woorden gebracht. Een droom, dat leert
de geschiedenis, die werkelijkheid zou worden.
Hoe zit dat met de verbinding van werkelijkheid en droom in de kunst? Heel in
het algemeen kunnen we opmerken dat die verbinding een gevolg is van het feit dat
mensen beschikken over verbeelding. Wij mensen leven niet alleen hier en nu, maar
evenzeer in het verleden en in de toekomst, in het rijk der verbeelding. Als we de
wereld van de kunst betreden, betreden we dan het rijk der verbeelding? Nee, zo kort
door de bocht mogen we het niet formuleren. Bij kunst wordt de werkelijkheid
gespiegeld én vervormd. Dat geldt voor hoge en voor ‘lage’ kunst. Neem bijvoorbeeld
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boeketreeksboekjes. In vrijwel ieder deeltje uit deze reeks komt op het einde van het
verhaal als deus ex machina plotseling een prins op een wit paard om de hoek gereden.
Toch zijn die boekjes wel degelijk verbonden met de dagelijkse werkelijkheid van
de kopers. Als er voor jouw raam immers de hele dag prinsen op witte paarden elkaar
staan te verdringen, zou er geen reden zijn een boeketreeksboekje te gaan lezen.
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Shakespeare schreef zesendertig toneelstukken. Zijn laatste stuk was De Storm. Tegen
het einde van dat stuk zegt Prospero, de magiër: ‘Wij zijn de stof waarvan men
dromen maakt en ons korte leven wordt afgerond met een slaap.’ Een testamentaire
uitspraak die de moeite waard is om even bij stil te staan. Theater is uitgevonden
door de mensheid omdat het op adequate wijze vorm kon geven aan onze dromen.
Heel belangrijk is ook het tweede deel van dit citaat: ‘ons korte leven wordt afgerond
met een slaap’. Als de mens het alleen met de werkelijkheid zou moeten doen, zou
het onverdraaglijk voor ons zijn dat wij maar zo vreselijk kort mogen leven. De
bittere werkelijkheid van het o zo korte menselijke bestaan kunnen wij uiteindelijk
accepteren omdat er bovenop dat leven dromen zijn. Het theater als vehikel van onze
dromen. Die dromen staan niet buiten het leven. Ze zijn erop geënt. Ze zijn een
fundamenteel gegeven binnen de condition humaine. En daarom zijn die twee citaten
uit die oude Cinemariënburgzaaltjes geen tegenstelling. Ook geen twee zijden van
één medaille. Dat suggereert tezeer dat het om tegendelen zou gaan. De alpha en de
omega van de kunst en van de mensen die er altijd weer toe verleid zullen worden.
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Migrantenliteratuur op school
SPL-salon over werken met (jeugd)literaire werken van allochtone
schrijvers in de klas
Omdat op 6 april jongstleden het Nederlandse spoor plat lag en vrijwel
niemand naar Utrecht kon komen, werd de voorjaarssalon van de Stichting
Promotie Literaire Vorming (SPL) verzet naar 5 oktober. Dit uitstel had
ook consequenties voor de planning van Tsjip/Letteren. In nummer 2 van
deze jaargang waren al bijdragen opgenomen, maar ook zullen in de
toekomst meer stukken over het onderwerp verschijnen.
Centrale vraag van de salon was: heeft het gebruik van werken van (de
tweede generatie) allochtone schrijvers in de klas meerwaarde? Zowel
onderzoekers als praktijkmensen lieten hun licht schijnen. Een verslag
van deze salon.
Anne-Mariken Raukema

Migrantenboeken in de klas
Marianne Hermans voert promotieonderzoek uit in het kader van het MPS-programma,
de multiculturele en pluriforme samenleving. De veranderingen op het gebied van
kunst- en literatuuronderwijs en de invloed daarvan op de cultuurdeelname van de
leerlingen staan centraal. Zij legde in haar inleiding het accent op de rol van de docent
(zie ook Tsjip/Letteren 11.3, waar meer de rol van leerling werd beschreven).
Een belangrijk onderwijsdoel is de leerlingen voor te bereiden op een succesvol
bestaan in een (multiculturele) samenleving. In een ideale onderwijsomgeving zou
dan ook, naast het traditionele curriculum, werk van allochtone auteurs aan de orde
moeten komen. De kernvraag van Hermans is welke plaats het werk van allochtone
Nederlandse schrijvers, en schrijvers uit nietwesterse culturen inneemt en of deze
werken ook doordringen tot de boekenlijsten of leesdossiers. Of marginaliseren
literatuurdocenten deze auteurs? In 2000 hebben 65 docenten Nederlands en 86
docenten CKV-1 - alle uit de bovenbouw van vbo tot en met vwo - een vragenlijst
ingevuld over doelen en inhoud van hun literatuurlessen. Op scholen met veel
allochtone leerlingen is vaak wel enige aandacht voor intercultureel
literatuuronderwijs. Van alle docenten vond ruim tweederde dat het aandacht zou
moeten krijgen, maar de praktijk bleek weerbarstiger; veel docenten weten niet wat
ze ermee aan moeten of staan er niet bij stil in de drukte van de dagelijkse
onderwijspraktijk. Het opleidingsniveau van de docenten was meer bepalend dan
het wel of niet ervaren zijn in het lesgeven aan etnisch-gemengde klassen. De
meningen onder vwo-docenten waren het meest verdeeld; in deze groep zitten relatief
gezien de minste voorstanders van intercultureel literatuuronderwijs. Docenten zien
het als zowel middel als doel: een middel om te komen tot wederzijds begrip, maar
ook om het doel van de bredere literaire bagage van de leerling te bereiken.
Onderzoeker Maurice Crul toonde eerder aan dat het succes van Turkse en
Marokkaanse leerlingen mede afhankelijk is van het leesgedrag. Ter versterking van
het zelfbeeld en ter identificatie is het lezen van teksten van (tweede generatie)
allochtone schrijvers als Hans Sahar en Zohra Zarouali is voor hen erg belangrijk.
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In de Tweede Fase is meer aandacht voor de persoonlijke beleving van literatuur.
Aansluiting bij de beginsituatie van de leerling is voor het ontwikkelen van een
individuele leessmaak erg belangrijk. Het aanbevelen van interculturele literatuur is
een specifieke vorm van leesbevordering, die voor alle leerlingen, ongeacht hun
achtergrond, zinvol kan zijn. Docenten die werken in multi-etnische klassen hebben
daar meer en positiever ervaring mee dan hun collega's op overwegend ‘witte’ scholen.
Voor wat betreft de vrijheid om zelf titels te kiezen - die in vbo en mavo (vmbo)
groter is dan in havo en vwo - geeft ruim de helft van de docenten aan dat vertaalde
boeken niet zijn toegestaan.
Op de stelling ‘Literatuuronderwijs biedt bij uitstek de mogelijkheid om
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niet-westerse literatuur aan de orde te stellen’ geeft 44% van de docenten Nederlands
aan het eens te zijn. Opvallend is dat slechts 18% van de vwodocenten dit beaamt.
Staat voor veel van de eerstegraads docenten niet het vak op de eerste plaats - waar
bij de tweedegraads dat toch meer de leerling is? Maar ach, bij het vak hoort immers
ook het ‘meelezen’ met wat de leerlingen lezen.

Als deze stelling wordt veranderd in ‘Het onderdeel literatuur bij CKV-1 biedt bij
uitstek de mogelijkheid om niet-westerse literatuur aan de orde te stellen’ geeft 52%
van de CKV docenten - die in een groot aantal gevallen minder affiniteit hebben met
literatuur, vanwege hun andere achtergrond, discipline - hierop een bevestigend
antwoord. Voor velen wordt CKV dus gezien als een mogelijkheid om het gemis bij
Nederlandse en de moderne vreemde talen goed te maken.
Wie als docent (Nederlands of CKV-1) multiculturele literatuur in de klas wil
brengen kan voor een deel uit de voeten met de nieuwe methoden, die via thema's
als ‘Vreemdelingen’, ‘Reizen’ of ‘Grenzeloos’ werken van allochtone schrijvers
noemen, aanraden of er fragmenten van opnemen. Maar belangrijker is nog inzicht
in de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Docenten zullen zich enerzijds bewust
moeten zijn van de spanningen die kunnen ontstaan bij het bespreken van
multiculturele boeken, maar anderzijds kan het ook heel veel meer kleur aan de lessen
geven.

Literatuur en nationale identiteit
Jèmeljan Hakemulder, net als Marianne Hermans onderzoeker in het kader van het
MPS-programma, richt zich op de effecten die literaire teksten uit nietwesterse
culturen hebben op lezers.
Van oorsprong Nederlandse verhalen, gedichten en romans, de canon, confronteren
allochtone leerlingen met normen en waarden die niet de hunne zijn. Dit kan van
invloed zijn op de manier waarop zij naar Nederland en Nederlanders kijken - denk
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aan de boeken van Kader Abdolah - maar ook op de wijze waarop zij naar zichzelf
kijken. Dit kan door contrast (de confrontatie) en door reflectie (directe observaties,
door zowel de allochtone als de autochtone bevolking). Dat laatste punt - is lezen
van invloed op de wijze waarop autochtone Nederlanders zichzelf zien - is onderwerp
van Hakemulders inleiding.
Hij schetste kort een historische context om de relatie tussen literatuur en de
nationale identiteit aannemelijk te maken en onderscheidde:
- literatuur als icoon (de roem van Don Quichote voor Spanje en de figuur
zelf);
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-

literatuur en het nationaal geweten (Max Havelaar als symbool voor het
bewustzijn van de zwarte pagina's uit de vaderlandse geschiedenis);
- buitenlandse waardering en nationale trots (de hogere waardering van de
Latijns-Amerikaanse literatuur in Zuid-Amerika zelf, na waardering in het
westen);
- blik van de buitenstaander in de literatuur (Tacitus' Germania, die niet echt
positief werd beschreven, maar in de zestiende eeuw door de Duitsers werd
gebruikt om het zelfbeeld te versterken).

Dat laatste punt biedt Hakemulder drie mogelijke reacties op representaties van de
Nederlanders in migrantenliteratuur: correctie van het zelfbeeld (zijn we wel zo
tolerant als we zeggen?), zelfdiagnose (hebben we bijvoorbeeld wel voldoende respect
voor bejaarden als we hen ‘opbergen’ in tehuizen?) en zelfappreciatie (hernieuwd
bewustzijn, bijvoorbeeld na de scheiding van kerk en staat).
Na een uitstapje naar de sociale psychologie, om daar argumenten als frequentie,
belang en consistentie bij de perceptie van anderen, vandaan te halen, komt hij tot
een toelichting op het experiment dat hij uitvoerde onder 55 eerstejaars studenten
Algemene literatuurwetenschap (47 vrouwen en 8 mannen) om het effect te meten
op het nationaal zelfconcept. Daarbij is van belang of het uitmaakt of een opmerking
door een buitenstaander wordt gemaakt en of iets door een tijdgenoot wordt gezegd
of door iemand uit bijvoorbeeld de achttiende eeuw. Vier groepjes kregen eenzelfde
korte tekst over de aard van Nederlandse mannen, ontleend aan De mannen van
Nederland van de Franse correspondente Sophie Perrier, waarover veel te doen was
in de Nederlandse pers. Iedere groep kreeg echter een andere inleiding; een over
Hermine de Graaf, een over Belle van Zuylen, een over Madame De Staël en een
over Perrier. Kleine aanpassingen werden in de tekstjes aangebracht om ze voor
zowel achttiende- als twintigste-eeuws door te kunnen laten gaan.
Omdat alleen de groep lezers die de inleiding over Madame De Staël gelezen
hadden naast Perrier een grote weerstand boden tegen de combinatie (niet-Nederlands,
niet twintigste-eeuws) en zich afkeerden tegen hetgeen er in de tekst werd beweerd,
is het aannemelijk dat er sprake is van een correlatie tussen de nationale identiteit
en literatuur, aldus Hakemulder.

Surinaamse leerlingen
Dick Schram, die vorig jaar samen met Cor Geljon onderzoek deed naar de houding
van Turkse en Nederlandse leerlingen bij het lezen van Turkse en Nederlandse teksten
(zie ook Tsjip/Letteren 11.2), richtte in de salon zijn aandacht op een onderzoek van
dit jaar: een vergelijkbaar onderzoek onder Surinaamse en Nederlandse leerlingen
met Surinaamse en Nederlandse teksten. Opvallend is dat, hoewel allochtone
leerlingen als decennialang deelnemen aan het onderwijs, niet eerder onderzoek werd
gedaan naar de verschillen en overeenkomsten in lezen. Centraal in dit tweede
onderzoek stond de vraag of er systematische patronen te onderkennen zijn in de
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waardering, herkenbaarheid, wijze van identificatie, begrip, houding ten opzichte
van het verhaal en de Turkse, respectievelijk Surinaamse literatuur.
In een van de volgende nummers van Tsjip/Letteren zal een bijdrage van Dick
Schram worden opgenomen, met daarin nader beschreven de uitkomsten van het
onderzoek. We willen u evenwel de conclusie, dat het werken met Surinaamse teksten
in gemengde klassen leesbevorderend werkt, niet onthouden.

Suriname in de praktijk
Vanuit de praktijk spraken Joost Minnaard en Serena Holland over Surinaamse
jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (zie ook Tsjip/Letteren 11.2). Zij zetten
uiteen hoe zij bij eerstejaars studenten Nederlandse van de lerarenopleiding van de
Fontys Hogescholen in Tilburg kennis lieten maken met Surinaamse jeugdliteratuur;
dit in het kader van de colleges ‘Fictie en interculturaliteit’. Voor een aantal studenten
was het nieuw te horen dat Nederlands de officiële taal van Suriname is, maar dat
de verschillende bevolkingsgroepen (onder andere Hindoestanen en Javanen) hun
eigen talen spreken en dat op de Bovenwindse eilanden Engels wordt gesproken en
Papiamento op de Benedenwindse eilanden.
Minnaard en Holland stelden een syllabus samen met jeugdliteratuur en artikelen
over de jeugdliteratuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. In een
drietal lessen werd achtereenvolgens ingegaan op het land Suriname (geschiedenis,
bevolking, cultuur), de herkenbaarheid van de Surinaamse werkelijkheid (aan de
hand van jeugdboekfragmenten werden vragen gesteld) en tenslotte het
inlevingsvermogen van de studenten met Suriname.
In de discussie na afloop van Minnaards inleiding werd ingegaan op de vraag of
alle leerlingen met hun verschillende achtergronden dezelfde opdrachten zouden
moeten maken, of dat je als docent zou moeten differentiëren naar etniciteit. Of dat
je dan juist stigmatiserend bezig bent. Een en ander is sterk afhankelijk van de
samenstelling van de klas - veel verschillende culturele achtergronden werkt al heel
anders dan een groep met slechts een allochtone leerling - en de houding van de
betreffende leerling; gaat deze al dan niet zelfbewust met zijn/haar etniciteit om?
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Een ander thema was het al dan niet vasthouden van het nationalistische karakter
van de literatuur; wanneer je dit loslaat en meer systematisch te werk gaat, kunnen
problemen worden voorkomen. Daarbij speelt de vraag of literatuur een presentatie
of een representatie van de (andere) werkelijkheid is. En dat hangt samen met het
kernpunt van de fictionaliteit van de literatuur.

Slavernij
De laatste inleiding, ook van Joost Minnaard, was een theoretische uiteenzetting over
onderzoek en praktische tips over welke boeken bruikbaar zijn in het
literatuuronderwijs. Hij ging in op de mogelijkheden - helaas nog niet in de praktijk
gebracht, het geheel is verkennend van karakter - die het thema slavernij biedt.
Minaard haalde Geljon en Schram aan die eerder in Grensverleggend
literatuuronderwijs aangaven dat er twee benaderingswijzen in het geding zijn bij
intercultureel literatuuronderwijs dat teksten uit het verleden behandelt Aan de ene
kant wordt de relatie tussen tekst en de cultuur waaruit deze afkomstig is benadrukt
en aan de andere kant maakt een actualiserende aanpak het mogelijk de tekst naar
de leerling toe te brengen.
De aanpak die Joost Minnaard voor ogen staat is interdisciplinair; er zijn links met
geschiedenis, maatschappijleer en CKV-1, onder andere door bezoeken aan
tentoonstellingen over slavernij en het zien van films over dit onderwerp. In de reader
keren tal van titels terug; Minnaard noemde, in het verlengde van wat Hakemulder
eerder uiteenzette, Cynthia McCleods Hoe duur was de suiker? als nationaal icoon.
In de discussie die na de inleiding volgde, ging vooral om vraag of je alleen bezig
bent met het vergaren van historische kennis over slavernij of dat het ook gaat om
de ethische schuldvraag. En wat bijvoorbeeld Marokkaanse leerlingen aanmoeten
met slavernijverhalen, die niets met hun geschiedenis te maken hebben. Het onderwerp
zou dan uitgebreid kunnen worden met andere vormen van ‘onderdrukking’ als de
problematiek van de gastarbeiders.
Een ander aandachtspunt was het feit dat veel allochtone leerlingen in de klas van
inmiddels de derde generatie zijn, die vallen tussen wal en schip. Op het gevaar af
dat er vele subculturen zouden ontstaan, is nogmaals het devies om geen etiketten
toe te kennen.

Discussie
Op de vraag of de meerwaarde van intercultureel literatuuronderwijs aangetoond is,
wordt bevestigend geantwoord. Immers, in een multiculturele samenleving kun je
niet volstaan met louter Nederlandse (jeugd)literatuur. Spreken over de
emancipatorische functie kan tot gevolg hebben dat er woede wordt afgeroepen. De
stigmatisering van allochtone schrijvers, zoals die ook merkbaar was bij de
Boekenweek 2001, met het motto ‘schrijven tussen twee culturen’ zal op den duur
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verdwijnen, zo is de verwachting. Halil Gur en Kader Abdolah hebben zich ontwikkeld
van auteurs die zich vooral richtten op hun herkomst, naar andere thema's.
Het is ook sterk afhankelijk van het soort literatuuronderwijs dat wordt gegeven;
is dat sterk canongebonden of juist niet? Wordt er een brede opvatting gehanteerd
over wat literatuuronderwijs is? Het is zaak dat een docent zich mee-ontwikkelt met
het aanbod van goede (jeugd)boeken. Migrantenliteratuur biedt - al dan niet binnen
geïntegreerd literatuuronderwijs - zeker een verrijking, zowel in kwalitatieve als in
kwantitatieve zin.
Anne-Mariken Raukema nam als bestuurslid van de Stichting Promotie Literaire
Vorming (SPL) en als hoofdredacteur van Tsjip/Letteren deel aan de salon op 5
oktober.

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

25

Literatuuronderwijs tussen wetenschap en de werkelijkheid van
alledag
Over Kloven Over-Bruggen
Op 9 november jongstleden werd in het Letterkundig Museum in Den Haag
voor de derde maal een Docentendag gehouden, met als thema
‘Nederlandse Literatuur in het Studiehuis’. In de openingslezing ging Joop
Dirksen in op de stand van zaken in het literatuuronderwijs anno 2001.
Hieronder de tekst van zijn lezing.
Joop Dirksen
Ruim twintig jaar geleden, om precies te zijn in 1980, schreef Wam de Moor, de
man die aan de wieg stond van het moderne literatuuronderwijs, een artikel in het
tijdschrift Moer, waarin hij een terugblik presenteerde op twintig jaar
literatuuronderwijs, de periode van 1960 tot 1980. Onder de veelzeggende titel ‘Overal
kloven, hier en daar een vlonder’ beschreef hij de contacten tussen
literatuurwetenschap, literatuurdidactiek en literatuuronderwijs, of liever, het vrijwel
volledig ontbreken van dergelijke contacten. Overal kloven, hier en daar een vlonder:
de literatuurwetenschap bemoeide zich totaal niet met het literatuuronderwijs,
literatuurdidactiek was in 1980 nog amper een serieuze discipline binnen de
vakdidactiek, en dat betekende dat tot op dat moment het literatuuronderwijs eigenlijk
altijd alleen maar een soort verdunning was van de voortbrengselen van de
literatuurwetenschap. Tot 1970 betekende dat exclusief aandacht voor de
historisch-biografische aanpak, dat wil zeggen: een reis door de literatuurgeschiedenis,
waarbij het literaire werk besproken werd vanuit de biografie van de auteur, vanuit
zijn plaats in zijn tijd.
Zo vereenvoudigde bijvoorbeeld Gerard Knuvelder zijn grote, wetenschappelijke
literatuurgeschiedenis tot een handzaam boekje voor het middelbaar onderwijs. Een
man als Lodewick voorzag op basis van soortgelijk wetenschappelijk onderbouwd
materiaal vele generaties leerlingen van kennis van ons literair verleden en van
geselecteerde fragmenten bij die aangedragen kennis over schrijvers, stromingen en
genres.
Toen in 1970 in de literatuurwetenschap de objectivistische benadering hoogtij
vierde en de structuuranalyse als methode opkwam, werden ook de voortbrengselen
van die nieuwe richting al snel verdund tot schoolmethode: Drop leverde met zijn
befaamde boek Indringend lezen de kennis en veel leerlingen leerden bijvoorbeeld
om schema's te maken van verteltijd en vertelde tijd.

Kloof
Er bestond, zo signaleerde De Moor in zijn artikel in Moer, ook een grote kloof tussen
literatuuronderwijs en eigentijdse literatuur: twee enquêtes in Vrij Nederland, in
1972 en 1980, hadden laten zien dat leerlingen in die jaren nog vrijwel dezelfde titels
lazen als tientallen jaren daarvoor: dunne werkjes als Het bittere kruid, Wierook en
tranen, Oeroeg. Moderne literatuur, zo toonden de toen spraakmakende enquêtes
aan, kwam niet ter sprake in de les.
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Er bestond ook een kloof tussen de vakken die zich met literatuuronderwijs
bezighielden; de neerlandicus en de docenten in de moderne vreemde talen bemoeiden
zich niet met elkaars werk.
Dankzij het feit dat de wetgever ook uiterst vaag was over de inhoud van het
literatuuronderwijs, was er op heel veel scholen overigens ook binnen secties amper
of geen afstemming over het te geven literatuuronderwijs. Ook bestond er vrijwel
geen aandacht voor longitudinaliteit, de gedachte dat er een doorlopende leerlijn zou
horen te zijn vanaf de eerste klas tot en met het eindexamen, met aandacht voor
jeugdliteratuur in de onderbouw, waar dan de basis gelegd kon worden voor het
literatuuronderwijs in de bovenbouw.
De Moors schets van de situatie in literatuur onderwijzend Nederland was dus bepaald
niet hoopgevend. Wel signaleerde hij in zijn artikel de bouw van wat vlonders,
individuele initiatieven, onder andere geïnspireerd door Duitse en Angelsaksische
literatuur-
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didactici, maar over het geheel genomen was er weinig reden tot optimisme.

Positief geluid
En dan wordt het nu tijd voor het positieve geluid, zo denkt u wellicht. We zijn
twintig jaar verder, dit is een feestelijke dag, dus gaan we hier niet staan zeuren.
De strekking van wat komen gaat, moet wel zijn: ‘Het gaat goed met het
literatuuronderwijs in Nederland.’
Welnu, voor een deel is dat ook inderdaad de strekking van mijn verhaal: het gaat
duidelijk de goede kant op met het literatuuronderwijs in Nederland.
Sinds 1980 zijn er een aantal stevige bruggen gebouwd, met vierbaans wegen
eroverheen; vlonders zijn uitgebreid tot stevige bruggenhoofden. De
literatuurwetenschap is bijvoorbeeld uit haar ivoren toren afgedaald, de
literatuurdidactiek, een ‘disciplinetje in wording’ destijds, bloeit als nooit tevoren,
en het literatuuronderwijs, ja het literatuuronderwijs is in ieder geval in beweging.
Toen de Tweede Fase heel voorzichtig werd geïntroduceerd, werden er voor de
verschillende vakken de zogenaamde ‘vakontwikkelgroepen’ (VOG's) gevormd,
groepen van deskundigen uit wetenschap, didactiek en ‘uit het veld’, zoals dat zo
fraai heet, om in gezamenlijk overleg te komen tot afspraken over een deugdelijk
programma voor het betreffende vak. Zo ook bij Nederlands. Er werd stevig geknokt,
er werden stokpaardjes bereden, er werd gelobbyd, door de een wat vaardiger dan
de ander - daarom zit er nu bij Nederlands geen taalkunde en wel argumentatieleer
in het schoolprogramma, maar dit terzijde - er werd geschrapt en toegevoegd, kortom:
het was een drukte van belang en toen de stofwolken waren opgetrokken lag er een
alleszins fraai eindproduct.

Programma
Al dat werk in de VOG leverde voor literatuur, dat een apart vak moest gaan worden,
uiteindelijk ook een aardig uitgebalanceerd programma op. De gedachte achter dat
programma was deze: natuurlijk moet een ontwikkeld mens enige kennis hebben
van de grote lijnen van de literatuurgeschiedenis, of, ruimer van de
cultuurgeschiedenis van West-Europa. Niet op het niveau van quiz-weetjes, maar
omdat je nu eenmaal over een kader moet beschikken, waarbinnen je nieuwe kennis
en ervaringen kunt plaatsen.
Maar het is minstens zo belangrijk dat leerlingen ervaringen op hebben gedaan
met literaire teksten. Dat ze de handvatten hebben gekregen om te communiceren
met en over literaire teksten van hier en van nu en van elders en van vroeger.
Leerlingen moeten de waarde leren ervaren van het lezen van literaire teksten. Aan
te nemen valt dat een leerling zo zijn literaire smaak kan ontwikkelen, doorkrijgt van
wat voor soorten teksten hij wel houdt en van welke minder of niet. De leden van de
VOG vonden dit alles bijeen een prima programma.
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De literatuurwetenschappers, en dan met name de lieden die zich met oudere
letterkunde bezighielden, spraken schande van de plannen: zo zou onze cultuur naar
de bliksem gaan, dat kon niet anders. Pas toen ze na enkele jaren merkten dat ze
roependen waren in de woestijn, kozen ze eieren voor hun geld en besloten ze zich
wat constructiever op te gaan stellen. Een van de resultaten daarvan is een reeks
schoolboekjes onder de titel ‘Tekst in Context’, een reeks historische literatuur voor
het voortgezet onderwijs onder redactie van Frits van Oostrom en Hubert Slings, van
Amsterdam University Press. Zoals de samenstellers zelf zeggen: ‘Er bestaat al jaren
een schrijnend gebrek aan bruikbaar lesmateriaal. Daarom is deze serie ontwikkeld:
de eerste reeks historische literaire teksten waarbij de resultaten van decennia
wetenschappelijk onderzoek volgens de eisen van de moderne didactiek aan de
leerling gepresenteerd worden.’
Het is duidelijk dat dit type bijdrage vanuit de literatuurwetenschap vele malen
effectiever is voor het behoud van de aandacht voor het literaire verleden dan de
kretologie waarmee vernieuwers van het literatuuronderwijs aanvankelijk werden
aangevallen.

Ontwikkeling in de literatuurdidactiek
De formulering ‘volgens de eisen van de moderne didactiek’ brengt ons bij de
ontwikkelingen in de literatuurdidactiek. Heel wat fabrikanten zijn in de loop van
de geschiedenis naar de bliksem gegaan omdat ze prachtige producten maakten maar
geen verstand hadden van marketing. Het product moet zodanig in elkaar gestoken,
en vervolgens verpakt worden dat de klant ermee uit de voeten kan. Om maar even
bij die Middeleeuwen te blijven: mensen als Herman Pleij en Van Oostrom hebben
die periode prachtig tot leven gebracht in hun wetenschappelijke studies. Zolang ze
de resultaten daarvan niet vertaalden naar het niveau van een zeventienjarige, bleven
ze zitten met hun ‘product’, en het getuigde niet van veel inzicht om de docenten in
het voortgezet onderwijs daarvan de schuld te geven. Ze hebben nu dus, ik zou bijna
zeggen, eindelijk, ingezien dat literatuurwetenschap en literatuuronderwijs bij elkaar
gebracht moeten worden door de literatuurdidactiek.
Literatuurdidactiek is de marketingafdeling, de onmisbare schakel tussen
literatuurwetenschap en literatuuronderwijs.
Wat in 1980 nog slechts aarzelend van de grond aan het komen was, is nu een
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bloeiende zaak: op elke universiteit in Nederland zijn mensen bezig om alle aspecten
van het doceren van literatuur kritisch te bezien en zo te bewerken dat de taak van
het onderwijsveld, de mensen in de hitte van de dagelijkse struggle for learning, for
teaching, behapbaar blijft.
Dat heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een aantal uitermate interessante
onderzoeken, waarvan er een aantal neergelegd zijn in heel lezenswaardige
dissertaties.

Dissertaties
Ik wil er een paar hier bespreken; ze zijn overigens in elke goed uitgeruste bibliotheek
verkrijgbaar, dus als u door

mijn heel beknopte samenvatting geïnteresseerd raakt, weet u waar u moet zijn.
In 1996 promoveerde Gerard de Vriend op het proefschrift Literatuuronderwijs
als voldongen feit, waarin hij zich vooral afvroeg waarom we eigenlijk al sinds de
tweede helft van de negentiende eeuw als vanzelfsprekend literatuuronderwijs geven,
en waarom er eigenlijk pas de laatste jaren vragen gesteld werden naar het hoe van
dat literatuuronderwijs. Heel lang, zo stelt hij, heeft men de pedagogische
consequenties van het overnemen van een academische benaderingswijze compleet
over het hoofd gezien. De moderne benadering van het onderwijs als
socialisatieverschijnsel vraagt om een totaal andere invulling. De leerlingen in de
literatuurles hebben een bepaalde leesontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben
voorkeuren en afkeuring ontwikkeld bij het (deels voorschools) leren omgaan met
fictie. Individuele ontplooiing van de leerling op literair gebied betekent onderwijs
geven dat een literair ontwikkelingsproces helpt bevorderen. Het is onderwijs dat
bijdraagt aan het oefenen van vaardigheden en vermogens, zonder ‘kennis en inzicht’
te niet te doen.
Bij de inrichting van het literatuuronderwijs zouden derhalve vragen aan de orde
moeten komen over (leren) omgaan met fictie en literatuur, vragen
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over leesontwikkeling, over voorkeuren en motivaties. De Vriend pleit voor onderzoek
voor schoolgebruik. Welnu, dat is er gekomen en er is steeds meer onderzoek gaande.
Tanja Janssen promoveerde in 1998 op het proefschrift Literatuuronderwijs bij
benadering. Ze verrichtte studie naar de relatie tussen de vormgeving en de
opbrengsten van het literatuuronderwijs van vóór de Tweede Fase en concludeerde
dat er in dat literatuuronderwijs veel meer verschillen bestonden dan overeenkomsten.
Ze maakte grofweg onderscheid tussen vier benaderingswijzen: de
historisch-biografische met grote aandacht voor de literatuurgeschiedenis, de
literair-esthetische, met veel aandacht voor de tekststructuur, de aanpak gericht op
maatschappelijk vorming, en de aanpak gericht op individuele ontplooiing. Binnen
die vier benaderingswijzen bleken echter nog allerlei variaties denkbaar. Duidelijk
was overigens wel dat het enthousiasme van de docent erg belangrijk was. Ze pleitte
voor een integratie van die werkwijzen, toonde zich een warm voorstander van het
literatuuronderwijs van de Tweede Fase, maar sprak haar angst uit dat ook binnen
de nieuwe voorschriften veel docenten op hun eigen manier, en dan vaak niet zoals
bedoeld was, aan de gang zouden gaan. We komen daar nog op terug.
In 2000 promoveerde Lilian van der Bolt op het proefschrift Ontroerend goed. Ze
had onderzoek gedaan naar affectieve leeservaringen van leerlingen in het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij toonde aan dat de leeshouding van
‘thuis’, zoals die van jongs af aan ontstaat, namelijk een leeshouding van persoonlijke,
emotionele betrokkenheid, zeker in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vaak
botst met de daar verlangde kritische, afstandelijke benadering. Ze pleitte ervoor om
binnen het onderwijs zowel de leeshouding van afstand en kritiek als de leeshouding
van betrokkenheid en overgave te stimuleren, en de leerling vaardigheden bij te
brengen om die twee houdingen zo efficiënt mogelijk af te wisselen. Literatuur levert
namelijk, zo maakte ze met koele cijfers duidelijk, een belangrijke bijdrage aan de
emotionele en sociale ontwikkeling van de leerling. Emotiesocialisatie, zoals zij dat
formuleert, blijkt sterk gestimuleerd te worden door lezen.
In een tijd waarin steeds meer onderwijsdeskundigen het begrip EQ, emotionele
intelligentie, in de mond nemen, en het steeds duidelijk wordt dat schoolsucces
duidelijk niet alleen een kwestie is van IQ, van cognitieve intelligentie, maar ook
van emotionele intelligentie, is zo'n uitkomst van het onderzoek van Van der Bolt
erg belangrijk. Immers, emotionele intelligentie kan in veel hoger mate dan cognitieve
intelligentie, nog ontwikkeld worden tijdens de schoolloopbaan. Ik ben ervan
overtuigd dat omgaan met literatuur in de klas daarin een belangrijke rol kan spelen,
mits dat geschiedt op een manier die recht doet aan de emotionele betrokkenheid
van de leerling bij wat hij te lezen krijgt, en die de emotionele betrokkenheid
stimuleert.

Doelstelling
Iedere kritische docent, dus ook u en ik, zal zich ongetwijfeld afvragen wat hij/zij
eigenlijk wil bereiken met zijn/haar literatuuronderwijs. Dat de leerling literair
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competent wordt. Ja, en dan? Moet dat omdat het examenprogramma dat eist? Of
omdat de leerling later een rol moet spelen in het economisch verkeer, namelijk die
van koper van literatuur; of moet de leerling later kunnen meepraten aan de borreltafel
of aan de bar? Of wilt u net als ik dat de leerling mede dankzij het literatuuronderwijs
verder groeit in de richting van autonomie: een volwassen, zelfstandig denkend,
kritisch mens wordt, die reflecteert over zijn plaats in de wereld, temidden van andere
mensen, die zijn emoties weet te reguleren, empathisch is, een harmonische
persoonlijkheid?
Een prachtige doelstelling, zult u - hopelijk - zeggen, maar hoe doen we dat in die
paar contacturen die we hebben? Ook daarvoor kunnen we een beroep doen op de
literatuurdidactiek. In mijn eigen proefschrift, Lezers, literatuur en literatuurlessen
heb ik een aantal lesmodellen ontwikkeld en uitgeprobeerd op een grote groep
leerlingen, waarin de persoonlijke leeservaring centraal stond. Ook daarna heb ik
het een en ander gepubliceerd aan beschrijvingen van concrete lesmodellen waarmee
op een plezierige, efficiënte en effectieve manier met leerlingen gewerkt kon worden
aan, en gepraat en geschreven kon worden over hun leeservaringen bij literaire teksten.
Ik verwijs u onder andere naar het docentenboek bij mijn literatuuronderwijsmethode,
en de website bij die methode, www.dossierlezen.nl.
Op dit moment zijn er twee interessante en vooral ook nuttige onderzoeken aan
de gang die ik nog even wil noemen. In Groningen is Theo Witte bezig om een model
te ontwikkelen voor de begeleiding van leerlingen in het literatuuronderwijs van de
Tweede Fase: met welke boeken en welke verdiepingsopdrachten daarbij kun je het
beste in welke fase van de ontwikkeling van de leerling hem of haar benaderen? In
een praktijkonderzoek volgt hij een aantal docenten die een aantal van hun leerlingen
extra intensief volgen, om zo uiteindelijk te komen tot een aantal heel concrete
aanbevelingen en heel concrete advieslijsten.
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In Amsterdam zijn de al eerder genoemde Tanja Janssen en Gert Rijlaarsdam bezig
met een onderzoek naar een andere benadering van de leerling in de literatuurles,
namelijk gericht op het stellen van vragen door de leerling bij de door hem gelezen
tekst. Een logische ontwikkeling als je het hebt over zelfstandig en actief leren: hoe
gaat de lezer eigenlijk om met een tekst als niet de docent de vragen erbij stelt, maar
als hij nagaat wat voor vragen de tekst zelf, en zijn eigen leeservaring bij hem
oproepen.
Samenvattend mogen we constateren dat het onderwijsveld dus de afgelopen jaren
voorzien van materiaal van de kant van de literatuurwetenschap en van adviezen,
tips, werkwijzen van de kant van de literatuurdidactiek.

Resultaat
Nog steeds bestaat er in het literatuuronderwijs een tweedeling. Veel docenten zijn,
met enthousiasme of met enige scepsis, begonnen om het voorgeschreven programma
zo goed mogelijk te realiseren. Ze geven op vwo een beknopt overzicht van de
literatuurgeschiedenis, maar leggen de nadruk om het leren omgaan met literaire
teksten, op smaakontwikkeling. Ze gebruiken het leesdossier als een middel om hun
doel te bereiken. Bij veel andere docenten blijft echter de nadruk liggen op de
inmiddels zo'n 130 jaar oude historisch-biografische aanpak. Dat is te zien aan
sommige Tweede-Fasemethoden, die ondanks een fraaie nieuwe verpakking vrijwel
niet verschillen van mammoetmethoden: een en al aandacht voor
literatuurgeschiedenis, met een klein hoofdstukje waarin de overige zaken even aan
bod komen. Dat is ook te zien aan het enthousiasme en de gretigheid waarmee een
aantal docenten het voorstel van Adelmund om het leesdossier tijdelijk facultatief te
stellen heeft overgenomen.
Over het algemeen, maar nu kom ik op glad ijs, betreft het hier oudere docenten,
leraren van vijftigplus. Ze hebben in hun opleiding alleen maar kennisgemaakt met
de traditionele aanpak en door tijdgebrek en omdat de aanpak hun voldoening
verschafte, hebben ze nooit serieus geprobeerd om de nieuwere didactieken, de
nieuwe invalshoeken in het literatuuronderwijs uit te proberen.
De Tweede Fase brengt deze docenten in een moeilijk parket: immers, grote
veranderingen brengen sowieso angst met zich mee, voor ouderen die langzaam maar
zeker wat minder flexibel worden, zeker; angst om de greep op leerlingen kwijt te
raken, angst dat de lessen waarin ze hun verhaal kwijt konden hun afgenomen worden,
angst dat het niveau dat ze in het verleden met hun leerlingen bereikten, niet meer
haalbaar is, dat examenresultaten gaan tegenvallen. Kortom: deze docenten verliezen
veel van hun zekerheden en reageren daarop heel begrijpelijk, maar niet terecht, door
zoveel mogelijk van het oude vast te houden. Ze doceren dus nog steeds zoveel
mogelijk literatuurgeschiedenis op de oude manier en beschouwen het leesdossier
als ballast: gewoon even aftekenen.

Professioneel
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Ik wil hier pleiten voor een professionele aanpak van ons vak, van het werk als
literatuurdocent. Laten we, gesteund door de literatuurwetenschap en de
literatuurdidactiek, dus gebruikmakend van wat er de afgelopen jaren aan didactische
hulp is ontwikkeld, het literatuuronderwijs verder ontwikkelen op de wijze zoals de
vakontwikkelgroep heeft geformuleerd en in de wet is vastgelegd.
Ik wil pleiten voor verdergaande samenwerking tussen literatuurwetenschappers,
literatuurdidactici en literatuurdocenten, om de kwaliteit van het literatuuronderwijs
te verhogen en om het defaitisme te bestrijden als zou men niet meer lezen, alles van
internet afhalen, en zich als zwijnen opstellen tegenover de parels die wij docenten
rondstrooien in onze literatuurlessen.
Literatuuronderwijs dat dicht bij de leerling start, basiskennis aanbrengt, maar
vooral ruimte schept voor het opdoen en verdiepen van ervaringen via inspirerende,
verrassende teksten, via het stellen van indringende, ethische, morele vragen, via het
aan het wankelen brengen van zekerheden, het omverwerpen van
vanzelfsprekendheden, zulk literatuuronderwijs is voor leraar en leerling boeiend,
leerzaam, steeds weer nieuw.
Het leesdossier is daarbij een onmisbaar instrument om tot groei,
smaakontwikkeling te komen, via reflectie op eigen en andermans lees- en
leerervaringen. De individuele begeleiding van de boekenkeuze moet ervoor zorgen
dat aan ieders eigenheid en ontwikkelingstempo recht wordt gedaan. Samenwerking
binnen de secties die bij literatuur betrokken zijn, en tussen secties die bij literatuur
betrokken zijn, en tussen literatuursecties en CKV-1 binnen een school, maar ook
samenwerking tussen docenten in het voortgezet onderwijs en literatuurdidactici en
literatuurwetenschappers kan en zal de kwaliteit van het literatuuronderwijs zeker
doen toenemen.
Tanja Janssen stelde het al, en velen met haar: enthousiasme bij de docent is
wezenlijk. Maar enthousiasme alleen is niet voldoende. Laten we leerlingen binnen
ons onderwijs begeleiden op hun ontdekkingsreis in de wereld van nieuwe ervaringen,
zoals Arnold Taads deed met Inni, de hoofdpersoon uit Rituelen van Cees Nooteboom:
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‘“Wil jij een whisky?”
“Die heb ik nog nooit gedronken”, zei Inni.
“Goed. Dan schenk ik jou een whisky in. Jij proeft aandachtig en daarna zeg je
mij wat je ervan vindt.”
[...]
“En, hoe smaakt het?” Hier werd een definitie verlangd, een protocol dat zijn
zintuigen dienden op te maken voor ze door welke andere sensatie dan ook konden
worden afgeleid.
“Naar rook en naar hazelnoot.”
Bij elk belangrijk moment in je leven, dacht hij later, zou je een Arnold Taads
moeten hebben, iemand die je vraagt exact te beschrijven wat je voelt, ruikt, proeft,
denkt bij je eerste angst, je eerste vernedering, je eerste vrouw.’; bij al je eerste
ervaringen.
In de wereld van het boek doen jonge (en oudere!) lezers allerlei (eerste) ervaringen
op. Hen daarbij begeleiden, hen tot reflectie aanzetten over die ervaringen, hen
daarmee stimuleren in hun vorming tot completere mensen, dat is de veeleisende,
zware maar ook ongelofelijk mooie taak van de literatuurdocent, van u en van mij.
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is ook auteur van Handleiding Leesdossier
en van Dossier Lezen, een literatuuronderwijsmethode.
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Cross-over!
De rol van de uitgeverij in leesbevordering bij adolescenten
Nog niet eerder is onderzocht welke rol uitgeverijen spelen in de
leesbevordering bij jongeren. Mirjam van Vliet begaf zich tijdens haar
afstuderen aan de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht dan ook
op onontgonnen terrein. In haar scriptie behandelt ze achtereenvolgens
de begrippen leesbevordering, leesbevordering in de praktijk, adolescenten
en lezen, de uitgeverij, om tot slot bij de kern van haar scriptie uit te
komen: de rol van uitgeverijen bij de leesbevordering bij adolescenten.
Anke Lavrijsen

Leesbevordering
Leesbevordering is een lastig terrein, zowel voor het doen van onderzoek ernaar als
voor de uitvoer van de verschillende activiteiten. Bij het begrip ‘leesbevordering’
worden verschillende definities gehanteerd, bijvoorbeeld: ‘bevorderen van het lezen
van fictie’, ‘achterstandsbestrijding’ en ‘bevorderen van het leren lezen’. Het probleem
van de verschillende definities van leesbevordering vereist dat bij elke activiteit en
bij elk onderzoek duidelijk is welke definitie en welke doelstelling men op dat moment
voor ogen heeft. Van Vliet hanteerde in haar scriptie de definitie: ‘het bevorderen
van het lezen van fictie en het plezier erin’.
Pas in 1986 en 1987 verschenen de eerste verontrustende rapporten die melding
maakten van een achteruitgang in het lezen, zowel in kwalitatief als kwantitatief
opzicht. Naar aanleiding hiervan werd Stichting Lezen opgericht door het Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC), de Nederlandse Boekverkopers Bond
(NbB) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Deze stichting stelde zichzelf
als doel het (plezier in) lezen in de Nederlandse en Friese taal, met name het lezen
van literaire teksten, actief te bevorderen.
Bij het leesbevorderingsbeleid zijn drie aspecten van belang: lezen is belangrijk
als vaardigheid om te kunnen communiceren (terugdringen analfabetisme); lezen
draagt bij aan de ontwikkeling van de verbeelding en creativiteit van de lezer (invloed
op je persoon); lezen draagt bij aan de vaardigheid om met verschillende soorten
informatie om te gaan (de zogenaamde mediacompetentie).
Leesbevordering richt zich op het lezen in het algemeen, het technisch en begrijpend
lezen op de basisschool, het lezen van literaire teksten en het terugdringen van het
analfabetisme. Leesbevordering kan zeer uiteenlopende doelen nastreven als literaire
competentie, leesvaardigheid, leesplezier, mediumvaardigheid en cultuurparticipatie
in het algemeen. In haar scriptie citeert Van Vliet Herman Pleij:
‘Voor mij en mijn generatie is het lezen van fictie een volstrekt onmisbaar
onderdeel van het bestaan. Door te lezen kun je vluchten uit de alledaagsheid en je
emotioneel ontwikkelen en intellectueel verdiepen. Daar komt bij dat boeken, in
vergelijking met andere leveranciers van fictie, zoals film of televisie, een prikkelende
invloed op mij hebben. Ik kan erdoor ontroerd raken, gaan nadenken of meer willen
weten. Dat vind ik een groot voordeel.’
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Wat betreft de leesbevordering in de praktijk is de grootste en meest overkoepelende
organisatie wellicht Stichting Lezen, gevolgd door de boekhandel, de bibliotheek,
culturele instellingen en de massamedia. Natuurlijk speelt ook het onderwijs een
prominente rol.

Adolescenten en lezen
Hoeveel leest een jongere in de leeftijdsgroep twaalf tot negentien jaar? In 1975 leest
deze groep gemiddeld 2,2 uur per week in een boek. In 1990 was dat teruggelopen
naar 1,7 uur per week. In 1975 was voor deze groep het totaal aantal leesuren per
week gemiddeld nog 4,3 uur. In 1990 was dat teruggelopen naar 3,0 uur per week.
Het onderwijs zou een grote rol moeten spelen bij de literaire socialisatie van jongeren.
Aangezien de cijfers met betrekking tot het leesgedrag van jon-
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geren er niet om liegen, lijken de scholen aan hun doel voorbij te schieten. Wat vinden
jongeren nu zelf van het literatuuronderwijs? In de leesautobiografieën van Schön
komt het onderwijs er bekaaid af en lijkt niet of nauwelijks een rol te spelen bij de
literaire socialisatie. Zowel de nietlezers als de veellezers noemen het

onderwijs nauwelijks. Zij die dat wel doen, geven aan dat het verplichte lezen op
school van te veel teksten het leesplezier danig deed afnemen. Veel jongeren vinden
de leeslijsten te lang en de verplichte boeken saai en te moeilijk. De boeken zijn niet
afgestemd op hun belevingswereld. Dat laatste is één van de redenen waarom
twaalfplussers niet meer willen lezen dan ze al doen.
Bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt van de leerlingen
impliciet ook de overstap van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur verwacht.
Deze overstap is te groot, aangezien veel van de volwassenenliteratuur niet aansluit
bij de belevingswereld van een tiener. Er is echter wel goede jeugdliteratuur die een
brugfunctie zou kunnen vervullen.

Onderzoek
Van Vliet heeft verschillende uitgeverijen benaderd om mee te werken aan haar
onderzoek, onderverdeeld in drie categorieën: literaire uitgeverijen,
kinderboekenuitgevers en educatieve uitgeverijen. De Geus en J.M. Meulenhoff
(literaire uitgeverijen), Gottmer, Lemniscaat, Querido en Van Holkema & Warendorf
(kinderboeken) en Zwijsen, Biblion en Bulkboek (educatieve uitgeverijen) waren
bereid om deel te nemen aan haar onderzoek. Omdat ook een aantal uitgeverijen
medewerking weigerde, zijn de verhoudingen enigszins scheef. Van Vliet geeft in
haar conclusie dan ook aan dat, om een juist beeld te krijgen van de situatie, het
nodig is dat er een groter onderzoek verricht wordt, waarbij voornamelijk het aantal
respondenten groter is.
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Om informatie van de verschillende uitgevers te verkrijgen heeft Van Vliet
interviews afgenomen. Ze heeft bewust gekozen voor het afnemen van interviews
en niet voor een minder tijdrovende enquête, omdat enquêtes niet altijd geretourneerd
worden. Ook worden ze niet altijd even zorgvuldig ingevuld. Bij een interview heb
je deze twee elementen als onderzoeker zelf in de hand. Aangezien er nog niet eerder
onderzoek gedaan was op dit gebied, is het bovendien moeilijk om duidelijke
stellingen voor een enquête te formule-

Tsjip/Letteren. Jaargang 11

33
ren. Een interview laat dan wat meer ruimte open.

Resultaten
Met betrekking tot leesbevordering heeft Van Vliet aan de verschillende uitgevers
gevraagd naar een definitie van leesbevordering, het nut van lezen en het nut van
leesbevordering. Alle uitgevers zijn het erover eens dat lezen nuttig is. Wel wijken
ze af in gradaties van nut. Uitgeverij Zwijsen vindt het maatschappelijk nut net zo
belangrijk als het cultureel nut. Querido spreekt naast leesplezier en cultureel nut
van esthetisch effect. Ook uitgevers erkennen de verschillende manieren om het
begrip leesbevordering in te vullen.
Niemand beweert dat ieder mens zou moeten lezen, maar door niet te lezen missen
mensen veel plezier, leren ze wellicht minder over andere culturen en missen ze een
middel tot ontspanning en ontsnapping aan de werkelijkheid.
Wat betreft de bekendheid bij de diverse uitgeverijen van onderzoek naar lezen
en leesbevordering en wat de uitgeverij doet met de resultaten van een dergelijk
onderzoek, waren de antwoorden minder positief dan werd verwacht. Alle uitgevers
zijn als het ware passief op de hoogte van wat er in de wetenschap op dit gebied
gebeurt en besteden enkel aandacht aan onderzoek dat direct voor hen van belang
is. Biblion volgt het onderzoek op de voet, Bulkboek is bekend met onderzoek op
het gebied van literatuuronderwijs en Zwijsen volgt het onderzoek over lezen en
leesonderwijs.
Er is nogal wat verschil in het leesbevorderingsbeleid dat de uitgeverijen voor
adolescenten hanteren. Niet alle uitgeverijen hebben een speciaal beleid omtrent
boeken voor jongeren. Dit geldt voor De Geus, die zich in het geheel niet richt op
die leeftijdscategorie, en voor Biblion en Zwijsen, die geen literatuur uitgeven en
dus vanzelfsprekend ook geen speciaal beleid voeren omtrent boeken voor
adolescenten. Overigens heeft De Geus één auteur, Els de Groen, die nu heel bewust
voor middelbare scholieren gaat schrijven, omdat er naar haar idee te weinig geschikte
literatuur is.
Naast het leesbevorderingsbeleid heeft Van Vliet gevraagd in hoeverre de uitgeverij
boeken aanbiedt voor adolescenten en wat deze boeken geschikt maakt voor
adolescenten.
Querido maakt onderscheid tussen boeken voor twaalfplussers en boeken voor
vijftienplussers. Dit onderscheid kenmerkt zich naast inhoudelijke componenten ook
in de vormgeving van de boeken. De covers van de paperbacks voor twaalfplussers
zijn geïllustreerd; de boeken voor vijftienplussers hebben een foto op het omslag.
De boeken zijn geschikt voor de bedoelde leeftijden omdat de hoofdpersoon vaak
een leeftijdsgenoot is.
Lemniscaat en Van Holkema & Warendorf geven minder boeken voor jongeren
uit dan Querido en Gottmer, maar ook bij deze uitgeverijen geldt dat de boeken zich
kenmerken door een voor jongeren herkenbare problematiek en een bepaalde stijl.
Bij Lemniscaat en Van Holkema & Warendorf wordt echter nauwelijks uitgegeven
voor vijftienplussers. Voor de leeftijdsgroep twaalf tot vijftien jaar wordt wel veel
gedaan aan de promotie van deze boeken. Beide uitgeverijen richten zich met hun
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fonds niet speciaal op de oudere leeftijdsgroep, want dat is een moeilijke leeftijdsgroep
waar je niet zo gemakkelijk boeken aan slijt. Als er zich een auteur voordoet die een
boek geschreven heeft dat juist wel voor deze groep geschikt is, willen ze het wel
uitgeven. Het fonds van Gottmer kent een doorgaande lijn; ook zij geven boeken
voor vijftienplussers uit. Deze boeken kenmerken zich, net als bij Querido, door een
meer volwassener omslag, vaak met foto in plaats van met tekening.
De cover speelt een essentiële rol in de keuze van de jongeren; daarnaast spelen
de SYPRAB-gids (Shock Your Parents Read A Book), de Jonge Jury, advertenties
en promotie op scholen een belangrijke rol. Lemniscaat geeft daarnaast nog de
Lemniscaatkrant uit. Natuurlijk worden de boeken ook via de aanbiedingsbrochures
aan de boekhandel en pers aangeboden, maar dan is het toch de boekhandel die ervoor
moet zorgen dat de boeken op de juiste plek in de winkel liggen om ze bij de juiste
doelgroep te krijgen.
Bulkboek richt zich bij uitstek op middelbare scholieren. In de Bulkboekreeksen
en de Penta Pockets zitten boeken die volgens Bulkboek geschikt zijn voor middelbare
scholieren. Ze richten zich echter niet op jeugdliteratuur; dat hoort naar hun idee bij
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Jongeren vanaf een jaar of vijftien,
zestien zouden in staat moeten zijn om volwassenenliteratuur te lezen.

Voortgezet onderwijs
Van Vliet heeft ook gekeken naar hoe de relatie van uitgeverijen tot middelbare
scholen is en hoe de relatie tot de verschillende pocketreeksen is. Scholen spelen een
grote rol in welke boeken bij jongeren terechtkomen. Voor bijna alle uitgevers is de
verhouding met het onderwijs ‘gefrustreerd’. Volgens uitgeverij Querido lijkt er
onder docenten een soort dédain te heersen voor jeugdliteratuur in de trant van: ‘Ja
maar, ik geef Nederlands, dan kan ik toch geen jeugdliteratuur gaan lezen’. Op deze
manier minachten ze hun leerlingen, gaan uit van het starre begrip ‘dit is literatuur’
en gaan voorbij aan de belevingswereld van de jongeren en aan het feit dat
jeugdliteratuur een brugfunctie kan vervullen
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naar volwassenenliteratuur. De uitgeverij heeft nauwelijks een rol in hoe docenten
hun literatuuronderwijs vervullen. Ze proberen docenten direct te bereiken door
aanwezig te zijn op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT), daar te laten
zien wat ze uitgeven en na te gaan wat de docenten voor hun onderwijs nodig hebben.
Een aantal auteurs van Lemniscaat gaat via stichting Schrijvers School Samenleving
(SSS) naar scholen, al betreft dit vaker het basis- dan het voortgezet onderwijs. Met
een aantal scholen hebben ze goede contacten, maar als een docent niet enthousiast
is, worden boeken niet onder de aandacht gebracht. Voor Van Holkema & Warendorf
is Carry Slee een auteur die een brugfunctie vervult. Zij schrijft over onderwerpen
die jongeren aanspreken, gaat veel naar scholen door het hele land voor lezingen en
wordt door leden van de Jonge Jury regelmatig beloond met een bekroning. Veel
projecten van Van Holkema & Warendorf zijn echter gericht op het basisonderwijs.
De scholieren in het voorgezet onderwijs zijn als groep lastig te bereiken. Via ouders
lukt dat niet meer en door de verschillende onderwijsvormen is de groep erg
versnipperd en worden de activiteiten die op hen gericht zijn minder doelmatig.
De beide literaire uitgeverijen, De Geus en Meulenhoff, hebben zelf weinig contact
met het voorgezet onderwijs, maar voor beide is SSS heel belangrijk om nieuwe
auteurs onder de aandacht te brengen.
De educatieve uitgeverijen hebben alle drie intensief contact met het onderwijs,
al ligt het accent ook voor Zwijsen op het basisonderwijs. Bij Biblion proberen ze
aanwezig te zijn op alle evenementen voor het voortgezet onderwijs en het onderwijs
op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op onderzoeksgebied. De jaarlijks
hernieuwde gids Boek en Jeugd 12+ en het periodiek Jeugdliteratuur in de
basisvorming zijn voorbeelden van uitgaven voor docenten in het voortgezet
onderwijs.
Bulkboeks grootste doelgroep is het onderwijs. Hun uitgaven worden via het
onderwijs verspreid, maar ze geven bijvoorbeeld ook Het ABC van het leesdossier
uit. Ook via de internetsite www.schrijversnet.nl bereikt Bulkboek docenten en
scholieren. Met meer dan 30.000 bezoekers per maand lijkt dat te slagen.
Alle uitgevers geven meestal toestemming voor opname van boeken uit hun fonds
in pocketreeksen zoals de Grote Lijsters, Jonge Lijsters, Malmberg Boekentoppers
en Penta Pockets, die door verschillende uitgeverijen voor het onderwijs worden
samengesteld. Dit geldt niet voor Biblion en Zwijsen, die geen uitgaven hebben die
erin zouden passen; Bulkboek, die zelf tot voor kort uitgever was van de Penta Pockets
(nu Wolters Noordhoff) en De Geus, die nooit aanvragen lijkt te krijgen voor opname
van boeken uit het fonds in een pocketreeks en die zelf een eigen pocketreeks heeft.
Het is een passieve relatie: de educatieve uitgeverij stelt de titellijst samen en de
betreffende uitgevers geven al dan niet hun goedkeuring. De uitgevers bemoeien
zich niet of nauwelijks met deze titellijst en dragen in eerste instantie niet zelf titels
aan voor opname in een pocketreeks. De pocketreeksen zijn voor uitgevers dus geen
manier om zich gericht met leesbevordering voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs bezig te houden.

Dag van de Literatuur
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Hoe is de relatie tot Bulkboeks Dag van de Literatuur? De jeugdboekenuitgevers
vinden een dergelijke dag een goed initiatief dat zeker moet blijven, omdat dit een
dag is waarop leerlingen en docenten in contact komen met auteurs en met de door
hen mogelijk nog niet ontdekte ‘leuke’ kanten van literatuur. Helaas betreft het op
deze dag alleen auteurs van volwassenenliteratuur en zijn de jeugdboekenauteurs
niet aanwezig en worden ook hun uitgevers niet vertegenwoordigd.
De Geus heeft geen betrekkingen met de dag, maar ziet wel het belang ervan in.
Als er auteurs uit hun fonds op de dag aanwezig zijn, dan wordt dat geregeld via
SSS. Uitgeverij Meulenhoff is actiever betrokken en probeert een dergelijke activiteit
te stimuleren via auteurs, mensen van de uitgeverij of posters en ander materiaal.
Uitgeverij Zwijsen heeft geen enkel contact met de dag. Biblion probeert, net als op
de NOT, altijd aanwezig te zijn met een informatiestand.

Stichting Lezen
Tot slot heeft Van Vliet in haar onderzoek gekeken naar de relatie tot Stichting Lezen,
de boekhandel en de bibliotheek.
Hoewel een aantal van de uitgeverijen zegt wel contact te hebben met Stichting
Lezen en af en toe met ze samenwerkt, heerst er toch een zekere mate van onderhuidse
spanning ten opzichte van de manier waarop de uitgevers door Stichting Lezen bij
projecten betrokken worden. Volgens Querido heeft de stichting de neiging gehad
de uitgevers een beetje weg te houden, omdat de uitgeverij het altijd van economisch
gewin moet hebben en zelf geen stichting is. Los van deze kritiek bestaan er wel
goede contacten.
De Werkgroep Kinderboekenuitgevers binnen de Groep Algemene Uitgevers
(GAU), waar nagenoeg alle kinder- en jeugdboekenuitgevers zitting in hebben, heeft
een redelijk goed contact met de Stichting Lezen. Van Holkema & Warendorf geeft
aan dat het contact voornamelijk via de brancheorganisa-
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ties zoals de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) verloopt en
niet direct met Stichting Lezen zelf. Lemniscaat is de enige jeugdboekenuitgeverij
die denkt geen contact met de stichting te hebben. Voor De Geus geldt dat er heel
incidenteel contact is. Zwijsen geeft aan - met uitzondering van het project Fantasia,
dat werd ontwikkeld in opdracht van Stichting Lezen en uitgegeven is door Zwijsen
- weinig te maken te hebben met de stichting. Het contact is er wel, maar er wordt
weinig materiaal vervaardigd in opdracht van de stichting. Ook bij Biblion is er een
aantal uitgaven dat in samenwerking met Stichting Lezen tot stand is gekomen.
Biblion vindt het een goede instelling, maar vindt ook dat ze met een veel te klein
budget moet werken en daardoor kant noch wal lijkt te raken met een aantal projecten.
Bulkboek is de enige die aangeeft veel contact met Stichting Lezen te hebben. De
stichting is bij hun projecten betrokken als subsidieverstrekker. Wel vindt Bulkboek
dat Stichting Lezen actiever zou kunnen zijn in het vragen naar de ideeën van
uitgevers.

Boekhandel en bibliotheek
De relatie tot de boekhandel is voor alle uitgeverijen, behalve voor de educatieve
uitgeverijen, van groot belang. Auteurs uit het fonds gaan erheen voor signeersessies
en lezingen, af en toe worden er speciale uitgaven voor de boekenweek gemaakt, er
wordt bij bepaalde acties extra promotiemateriaal gemaakt en soms wordt de
presentatie van een nieuw boek in een boekhandel gehouden.
Over de relatie tot de bibliotheek zijn de meningen verdeeld. Querido heeft weinig
contacten met de bibliotheek. De auteurs die lezingen geven in bibliotheken worden
hiertoe door de SSS uitgenodigd. Dit gaat buiten de uitgeverij om. Ook voor
Lemniscaat, Gottmer en Van Holkema & Warendorf geldt dat er via SSS schrijvers
uit het fonds lezingen houden. De laatstgenoemde verspreidt echter ook wel eens
materiaal via de bibliotheek en werkt mee aan tentoonstellingen voor een jonger
publiek. Bij Lemniscaat wordt geprobeerd om de boekhandel samen met de
bibliotheek acties te laten ondernemen. Voor Gottmer geldt vooral een afwachtende
houding naar de bibliotheek toe. Vanuit De Geus en Meulenhoff zijn er weinig
contacten met de bibliotheken. Auteursbezoeken lopen via SSS. Voor Zwijsen en
Bulkboek is er geen relatie tot de bibliotheek. Biblion heeft nauwe banden met de
bibliotheek omdat zij in het verleden onderdeel uitmaakte van het NBLC. Biblion
publiceert dan ook nog steeds voor een groot deel bibliotheekgerelateerde uitgaven.

Conclusie
Een heel algemene eerste conclusie is dat uitgeverijen nauwelijks betrokken zijn bij
leesbevorderende activiteiten voor jongeren en een actieve rol erin ook niet lijken te
ambiëren. Hiervoor is een aantal verklaringen te geven - en er kan ook onderscheid
gemaakt worden tussen de functies die de verschillende uitgeverijen hebben. In de
eerste plaats blijft een uitgeverij een bedrijf dat winst moet maken. Een tweede
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verklaring voor de passieve rol van de uitgeverij in leesbevordering is het feit dat er
toch al weinig leesbevorderende activiteiten voor het voorgezet onderwijs
georganiseerd worden. Een van de weinige activiteiten waarbij leerlingen uit het
voortgezet onderwijs betrokken worden is Bulkboeks ‘Dag van de Literatuur’. Een
derde verklaring kan liggen in het begrip leesbevordering zelf. Hoewel alle uitgevers
er uiteindelijk wel een definitie bij hebben en er een mening over hebben gevormd,
blijkt ook bij hen verwarring te bestaan over de precieze definitie ervan. Het begrip
leesbevordering leeft niet bij de uitgeverij. Een uitgever denkt bij het uitgeven van
boeken niet aan het feit of dat boek het leesplezier van de lezer zal verhogen. Er lijkt
een tegenstrijdigheid te zijn tussen de morele kant van uitgeven - leesbevordering en de commerciële kant ervan: uitgevers zijn zeer vaak gericht op hogere
verkoopcijfers en verschillen daarin niet van andere commerciële bedrijven als
levensmiddelenfabrikanten of autoverkopers. Wanneer we kijken naar de drie soorten
uitgeverijen blijkt dat een onderscheid in de verschillende rollen die zij spelen op
zijn plaats is. Het verschilt per uitgeverij welk belang er gehecht wordt aan het
bereiken van de moeilijk bereikbare jongeren. De jeugdboekenuitgeverijen zijn het
meest gericht op de scholieren in het voortgezet onderwijs. Van de twee literaire
uitgeverijen richt Meulenhoff zich het meest op jongeren, al geeft ze niet specifiek
geschikte boeken uit. De Geus richt zich nauwelijks op jongeren omdat ze die niet
als doelgroep zien. De rol van de educatieve uitgeverijen varieert van geen rol tot
een actieve rol. Zwijsen is geenszins betrokken bij leesbevordering in het voortgezet
onderwijs, aangezien de methoden van de uitgeverij gericht zijn op het basisonderwijs.
Biblion probeert waar mogelijk aanwezig te zijn op evenementen voor het
voortgezet onderwijs en vakuitgaven op dit gebied te verzorgen. Bulkboek is het
meest betrokken bij de jongeren door de uitgave van pocketreeksen en de organisatie
van Bulkboeks ‘Dag van de Literatuur’.
Wat betreft het contact met het onderwijs: wanneer er beter contact zou zijn, zou
het makkelijker zijn het belang van het lezen en laten lezen van jeugdliteratuur aan
te geven en zou het voor de literaire uitgeverijen makkelijker
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zijn nieuwe literatuur op leeslijsten te krijgen.
Een opinie over het leesgedrag van jongeren en de rol van uitgevers daarbij wordt
gedeeld door een aantal van de uitgevers. Zij denken dat het misschien niet zo erg
is dat jongeren weinig lezen. Een groot deel gaat wel weer lezen zodra ze ouder zijn
en niet meer verplicht voor school hoeven lezen. Er hoeft dus niet op alle mogelijke
manieren geprobeerd te worden jongeren aan het lezen te krijgen.

Vervolg
Mirjam van Vliet zou graag een vervolgonderzoek zien, groter opgezet dan het hare,
waarbij gekeken wordt naar het belang van lezen en naar het belang van leesplezier
voor de ontwikkeling van de mens, om te toetsen of leesbevordering echt nodig is.
Volgens haar blijft deze tak van wetenschap een lastige aangelegenheid aangezien
men nooit zal weten hoe een persoon zich had ontwikkeld als hij of zij in plaats van
lezer geen lezer was geweest of andersom.
Anke Lavrijsen is werkzaam als docente Nederlands op de vmbo-afdeling van
scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg. Ze houdt zich in het bijzonder
bezig met het bevorderen van het lezen van fictie op het vmbo.
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Leeswijzer
De wereld van de kunst
Jacqueline Dineen en Nicola Barber
Ars Scribendi, 2001
ISBN 90 5495 323 3
f 34,75 / Bfr 695 / € 15,75
Wat opvalt in dit informatieve jeugdboek, waarin een blik op de wereld van de kunst
wordt geboden, zijn de kaders waarin de samenhang met andere aspecten van de
kunst wordt uitgelegd. Vooral deze kaders maken dat het boek geschikt is voor
gebruik in de hoogste klassen van het basisonderwijs en in de basisvorming. Het
boek begint met een uitgebreide uiteenzetting van allerlei gebruikte materialen en
toegepaste methoden in de schilderkunst. Welke soorten verf kan een schilder
gebruiken en welk effect heeft zijn keuze voor een bepaalde soort verf. Het gebruik
van licht, ruimte en textuur bepalen eveneens hoe een schilderij er uiteindelijk uit
gaat zien. Het boek vervolgt met een overzicht van de geschiedenis van de kunst.
Ongeveer 25.000 jaar geleden schilderden de ons eerst bekende kunstenaars op
wanden van grotten dieren als bizons, herten, paarden en mammoeten. Deze mensen
waren jagers en verzamelaars en trokken rond op zoek naar voedsel.
Het boek vervolgt zijn weg door de antieke wereld van het Midden-Oosten en
Zuid-Europa naar de Westerse beschavingen die ontstonden in de Middeleeuwen en
de Renaissance. Met name de bouw van veel kerken en kathedralen zorgde voor een
stormachtige ontwikkeling in de kunst. Op het gebied van onder andere architectuur,
glas in lood, maar ook in de schilderkunst waar bijbelse taferelen populair waren.
Naast een uitgebreid overzicht van allerlei kunststijlen, geeft De wereld van de kunst
ook informatie over bekende kunstenaars als Vincent van Gogh, Auguste Rodin,
Michelangelo en vele andere grote namen. In de laatste hoofdstukken vooral aandacht
voor moderne kunst en kunsttechnieken zoals de fotografie en hedendaagse kunst
waarin afvalmaterialen gebruikt worden voor het maken van kunst. Door de opzet
van het boek, dat een kennismaking met de wereld van de kunst beoogt, kan het
nergens diep ingaan op de verschillende facetten van kunst. Toch zijn de samenstellers
erin geslaagd een vrij compleet beeld neer te zetten en komt de lezer een behoorlijke
hoeveelheid gegevens en kennis aan de weet. De grote hoeveelheid illustraties, de
woordenlijst van kunsttermen, de lijst van kunstenaars - met geboorte- en sterfjaar
en een korte omschrijving - en het register waarin op trefwoord alle informatie uit
het boek teruggezocht kan worden, maken dit boek zeer geschikt voor gebruik bij
lessen tekenen en handvaardigheid in de bovenbouw basisschool en onderbouw
voortgezet onderwijs.
HH

Vrijwillig?
Ardine Korevaer
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Gottmer, 2001
ISBN 90 257 3365 4
f 26,50 / Bfr 466 / € 12,03
Wat moet je als brugklasser doen als een docent je seksueel lastig valt? Ermee naar
buiten komen? Het meteen aan je ouders zeggen? De meeste meisjes en jongens die
dit overkomt zullen in eerste instantie zwijgen. Gevoelens van schaamte en afkeer
maken dat veel jongeren die seksueel misbruikt zijn in eerste instantie voor zichzelf
proberen hun leven weer op de rails te krijgen zonder anderen op de hoogte te brengen
van hetgeen gebeurd is.
Dit thema, seksueel misbruik door een leerkracht, heeft Ardine Korevaer in
Vrijwillig? geloofwaardig en realistisch uitgewerkt. De dertienjarige Esther is een
vrolijke brugklasser die snel haar draai heeft gevonden op de nieuwe school. Ze sluit
vriendschap met twee klasgenoten, Annemiek en Rogier, en kan goed opschieten
met de leraren. Haar leventje krijgt een totaal andere wending als Brand, de conrector
van de brugklas voor wie ze een aantal klusjes opknapt, haar seksueel betast waarbij
hij zichzelf aftrekt. Uit schaamte durft ze er met niemand over te praten. Wel verandert
Esther van een vrolijk, zacht meisje in een agressief, stuurs kind waar anderen geen
raad mee weten. Haar ouders, die ook de zorg hebben voor haar zus Andrea die in
een rolstoel zit, wil ze niet lastigvallen met het gebeuren.
Uiteindelijk vertelt ze het aan Annemiek, die het op haar beurt aan Rogier vertelt.
Met z'n drieën proberen ze Brand te ontmaskeren. Dan komt Esther erachter dat zij
niet het enige slachtoffer is. Rita, de dochter van mevrouw Voorneveld, die op de
administratie werkt, blijkt ook lastig te zijn gevallen door Brand. Als Rita een
zelfmoordpoging doet, komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Esther
brengt haar ouders op de hoogte en krijgt eindelijk de hulp die zij nodig heeft.
Korevaer, die in het dagelijks leven fysiotherapeut is, heeft zich uitstekend in kunnen
leven in de gedragingen en de gevoelens van slachtoffers van seksueel misbruik. De
angsten en diepe gevoelens van eenzaamheid waarmee Esther zichzelf geconfronteerd
ziet, zijn overtuigend uitgewerkt. Als lezer krijg je regelmatig de koude rillingen en
wens je hardop dat Esther iemand in vertrouwen neemt. Maar op het moment dat zij
het Annemiek vertelt, lijken Esthers problemen alleen maar groter te worden.
In het nawoord van de schrijfster komen verschillende aspecten van seksueel
geweld aan bod. Korevaer geeft slachtoffers en hun familieleden aanwijzingen en
adressen waar zij hulp kunnen zoeken. De laatste jaren is een aantal scholen in het
nieuws geweest waar docenten beschuldigd
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zijn van seksueel misbruik. Het is te hopen dat een boek als Vrijwillig? slachtoffers
ertoe aanzet met hun verhaal naar buiten te komen. Om zelf hulp te krijgen en om
te voorkomen dat hun daders nog meer slachtoffers maken.
HH

Ik ben Polleke hoor!
Guus Kuijer
Stichting CPNB, 2001
ISBN 90 7433 665 5
Kinderboekenweekgeschenk
Pollekes opa is pas overleden en ze voelt zich niet zo blij als anders. Volgens de
mensen om haar heen heeft ze een rouwproces, maar daar gelooft ze zelf niet zo in.
Polleke heeft een vriendje, Mimoen, maar die is op vakantie

naar zijn familie in Marokko. Dat is niet leuk, want in Marokko woont ook het meisje
met wie Mimoen moet trouwen. Stiekem hoopt Polleke dat dat meisje van een kameel
valt ofzo, dan is dat probleem tenminste opgelost. En dan is Polleke ook nog eens
twaalf jaar en toe aan haar eerste beha. Om midden tussen al deze gebeurtenissen uit
te zoeken wie je nu eigenlijk bent, dat valt nog niet mee. Gelukkig is Polleke ook
dichteres en kan ze haar gevoel vaak in een gedicht omschrijven: ‘Ik voel me
rommelig vanbinnen / en probeer iets te verzinnen / om opgeruimd opnieuw mee te
beginnen.’ Guus Kuijer laat in Ik ben Polleke hoor! de hoofdpersoon uit onder meer
het bekroonde Voor altijd samen, amen weer tot leven komen. Polleke is een vrolijk
en nuchter meisje dat met een gezonde nieuwsgierigheid de wereld, haar wereld,
probeert te ontdekken. Haar wereld is wel erg politiek correct, met haar Mexicaanse
vriendin Consuelo, haar Marokkaanse vriendje Mimoen, haar exdrugsverslaafde
vader Spiek en haar moeder Tina, die hertrouwd is met Pollekes meester Wouter.
Dit heeft zo zijn voordelen: de lezer beleeft samen met Polleke de meest uiteenlopende
avonturen. De namen van de personages doen sterk denken aan die van de personages
in Kuijers beroemde boekenserie rond Madelief. En eigenlijk is Polleke ook een
beetje Madelief: ze zijn allebei vrolijk en nieuwsgierig, hebben allebei gekke ouders
en krijgen allebei te maken met voor kinderen herkenbare situaties. Madelief is echter
een stuk jonger dan Polleke en de boeken over haar zijn bedoeld voor jongere lezers.
De meisjes zijn ook beide een kind van hun tijd: Madelief leeft in de jaren zeventig
en Polleke groeit op in de nieuwe eeuw. Maar de twee Kuijer-kinderen ontwikkelen
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zich net als ieder ander ‘echt’ kind. Jongere kinderen zullen nog steeds genieten van
Madeliefen kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming
zullen smullen van Polleke.
MO

Het zwarte slik
David Almond
Querido, 2001
ISBN 90 214 5058 5
f 29,95 / Bfr 549 / € 13,59
In navolging van het grote succes van Skellig en De wildernis heeft David Almond
een nieuw boek geschreven. Dit vertelt ons het verhaal van Erin Law, die samen met
haar vrienden Januari en Muis wegloopt uit een tehuis voor ‘beschadigde kinderen’.
Met een vlot gaan ze de vrijheid tegemoet, maar ze stranden al snel in de modder bij
een vervallen industrieterrein. Daar ontmoeten ze twee vreemde wezens. In een oude
drukkerij leeft Sterre, een meisje met gevliesde handen en tenen, samen met de
angstaanjagende

bewaker Opi. Erin, Januari en Muis gaan op zoek naar Sterres duistere verleden.
Het zwarte slik is een geheimzinnig boek vol magisch realistische elementen. Net
zoals in zijn vorige boeken schept Almond hier een bevreemdende, mysterieuze
wereld. Droom en werkelijkheid, leven en dood vloeien onmerkbaar in elkaar. Als
lezer verlies je op die manier al snel je houvast, zodat er maar één ding opzit: je laten
meevoeren in deze duistere wereld.
En moeilijk is dat niet, want David Almond beschrijft dit alles op zijn eigen
meesterlijke manier. Zijn personages zijn knap getekend en hij weet de spanning tot
het einde te bewaren. De taal waarin hij dit doet is erg somber en donker. De wanhoop
die de kwetsbare kinderen voelen in de verlaten wereld
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waarin ze leven, wordt raak verwoord. Maar, zoals ook in de vorige boeken van
David Almond, schijnt er toch licht achter deze duisternis. Wanneer de relaties tussen
de personages evolueren, maken deze gevoelens plaats voor warmte en het besef dat
er voor hen toch nog altijd hoop is. De korte zinnen, het heldere taalgebruik en de
rijke verbeelding maken van Het zwarte slik een absolute aanrader voor betere lezers
vanaf twaalf jaar. Bovendien biedt het ook mogelijkheden in de klas. Laat de
leerlingen in de rol van Erin of Januari vertellen hoe het uiteindelijk afloopt met hen.
Of een klassengesprek over de rol van Opi en de betekenis van bepaalde mysterieuze
gebeurtenissen. Misschien net niet zo sterk als Skellig of De wildernis, maar toch
een uitstekend boek waarvan de magie je ook na het lezen niet meteen loslaat!
BVT

Arthur - de zienersteen
Kevin Crossley-Holland
Lemniscaat, 2001
ISBN 90 5637 370 6
f 32,95 / Bfr 526 / € 14,95
Op een banket bij koning Uter zitten Gorlois en zijn mooie vrouw Ygerna aan. Uter
wordt meteen verliefd op Ygerna. Haar huwelijk staat hem niet in de weg. Met hulp
van zijn vriend Merlijn weet hij Ygerna te benaderen in de gedaante van Gorlois en
bezwangert hij haar. Nog dezelfde nacht komt Gorlois om tijdens een veldslag.
Ygerna baart een zoon, die ze moet afstaan aan Merlijn. De jongen, Arthur, groeit
op bij pleegouders. Als Arthur vijftien is, sterft koning Uter en gaat het land op zoek
naar de verdwenen prins. Onwetend waagt Arthur zich, net als alle jongens en mannen,
aan de proef die zal bewijzen wie de prins is: hij probeert een zwaard uit een steen
te trekken. En jawel, het lukt hem. Vanaf nu is hij koning Arthur.
Jaren later, in 1199, leeft in Engeland nog een Arthur. Deze Arthur krijgt van zijn
oude vriend Merlijn een obsidiaan, een zienersteen. In deze steen ziet Arthur als een
soort soapserie het verhaal van zijn inmiddels beroemde naamgenoot voorbijkomen.
Het valt Arthur op dat Arthur-in-de-steen wel erg veel lijkt op hemzelf. Als hij dan
ook nog hoort dat zijn ouders niet zijn echte ouders zijn en hij in de steen zijn vriend
Merlijn ook ziet, bedenkt hij dat zijn leven toch wel veel overeenkomsten vertoont
met dat van Arthur-in-de-steen. Wat dat allemaal te betekenen heeft, moet blijken
in de delen twee en drie van de nog te verschijnen Arthur-trilogie. Kevin
Crossley-Holland schrijft in het voorwoord bij dit eerste deel dat hij graag de
Arthur-legenden wilde verwerken in een roman. De Nederlandse uitgever, Lemniscaat,
had blijkbaar veel vertrouwen in dit plan, gezien de publiciteitsstunt rondom de
verschijning van dit eerste deel - het eerste boek is in gratis abonnementvorm te
ontvangen via email: gedurende zes weken ontvangt een abonnee dagelijks enkele
hoofdstukken.
Hoewel het idee - het laten herleven van de Arthur-legende - niet slecht is, had
Lemniscaat zich al deze moeite kunnen besparen. Het boek voldoet niet aan de
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hooggespannen verwachtingen. Crossley-Holland heeft veel onderzoek gedaan naar
de manier waarop men in de Middeleeuwen leefde, schrijft hij. Hij verzuimt echter
in zijn boek uitleg te geven. Kinderen moeten uit zichzelf bijvoorbeeld weten dat in
de Middeleeuwen de pages en schildknapen niet op school werden verwacht, maar
naar een oefenperk gingen. Uiterst fragmentarisch beschrijft Crossley-Holland de
belevenissen van de jonge Arthur, die altijd ruzie heeft met zijn broer Serle en die
niet begrijpt waarom hij van zijn vader geen schildknaap mag worden. En tussendoor
verschijnt dan het verhaal van Arthur-in-de-steen. Naarmate het boek vordert raakt
de lezer wel geboeid door de beide verhalen. Van inleven is echter geen sprake:
Arthur praat veel te wijs voor zijn leeftijd. Met de priester Oliver bespreekt hij zelfs
de Goddelijke Ordening, een onderwerp waarvan menig volwassene al niets begreep.
Ook een kinderlijk uitje met zijn zusje Sian wordt door Arthur op een oubollige
manier meegedeeld: ‘In september hebben Sian en ik sleedoornpruimen geplukt.
Zodra we ze aanraakten, verdween het waas van de vruchten. Ze glommen paars en
heel donker rood, als gedroogd bloed.’
Alleen in zijn vreugde om een nieuwe boog en zijn afgunst ten aanzien van zijn
broer lijkt Arthur nog een echt kind.
Het opnieuw vertellen van de Arthur-legenden vergt een heleboel energie, fantasie
en inlevingsvermogen. Energie heeft Crossley-Holland wel, getuige zijn plan een
trilogie op poten te zetten. Wat mij betreft ontbreken echter de fantasie en het
inlevingsvermogen. De Arthur-legenden vertel ik in mijn brugklassen wel zelf.
MO

Signalementen
Deze rubriek bevat korte signalementen van nieuw verschenen publicaties waarvan
de samenstelster van de rubriek vindt, dat zij onder de aandacht moeten worden
gebracht. Over deze publicaties wordt geen oordeel gegeven.
Wim Rutgers (samenstelling), Tropentaal, 200 jaar Antilliaanse vertelkunst,
Contact, 2001, ISBN 90 254 9648 2, f 69,90 / Bfr 1623 / € 31,72
In de serie Tropentaal, waarin al de Surinaamse, Indische, Friese
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en joodse literatuurgeschiedenissen het thema waren, verscheen dit keer een
bloemlezing waarin de Antilliaanse literatuur en geschiedenis centraal staat. Het
boek biedt een breed beeld van de literaire en orale tradities van de eilandengroep.
Bijna honderd verschillende auteurs komen aan bod, waaronder bekende als Cola
Debrot, Boeli van Leeuwen, Frank Martinus Arion, Carel de Haseth en Tip Marugg.
Zij worden afgewisseld met in Nederland minder bekende schrijvers die echter
onmisbaar zijn voor de Antilliaanse cultuur.
Een deel van de originele teksten is vertaald uit het Papiamento en het Engels,
waardoor er ook nog niet eerder in het Nederlands vertaalde teksten in de bloemlezing
zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen
waarin alle belangrijke gebeurtenissen in de loop der eeuwen aan bod komen. De
Spaanse en Nederlandse overheersers, slavernij, emancipatie, traditionele landbouw,
de industrialisatie, toerisme en de autonomie.
Martine Letterie, Het dossier van Harry Potter & J.K. Rowling & woordenboek,
Ellessy, 2001, ISBN 90 70282 86 0, f 24,95 / Bfr 439 / € 11,32
Zowel Harry Potter deel vijf als de film zullen in november 2001 verschijnen. De
vier Harry Potter boeken die tot nu toe in Nederland verschenen, zijn een gigantisch
succes en een ware hype. In Het dossier van Harry Potter & J.K. Rowling &
woordenboek staat onder meer een uitgebreide biografie van schrijfster J.K. Rowling.
De ideeën voor Harry Potter ontstaan tijdens treinreizen tussen Londen en Manchester.
Door een scheiding is Rowling bijstandsmoeder, maar als de Harry Potter-boeken
verschijnen en een enorm succes blijken, kan zij zich al snel miljonair noemen.
Behalve een biografie staan er vier uitgebreide besprekingen van de reeds
verschenen Harry Potter-boeken, een analyse van de thematiek en een overzicht van
de besprekingen in het boekje. Een personenlijst, een woordenlijst en een
toverboekenlijst met vermelding in welk deel van Harry Potter ze voorkomen, en tot
slot een lijst met spreuken en bezweringen uit de Harry Potterboeken maken het
boekje redelijk compleet. Het enige dat ontbreekt is de Engelse benaming voor de
personen, dat was handig geweest voor iedereen die de Engelse versies van Harry
Potter naast de Nederlandse leest.
Herman Kakebeeke, Ik schrijf, ik schrijf wat jij niet schrijft, themasupplement
6 bij het handboek Het huis lijkt wel een schip, Stichting Kinderen en Poëzie,
2001
Leerkrachten die werken met het handboek Het huis lijkt wel een schip, kennen
waarschijnlijk ook de themasupplementen van Herman Kakebeeke die verschijnen
bij de poëziewedstrijd van de Stichting Kinderen en Poëzie. Het is vaak moeilijk om
jonge kinderen op ideeën te brengen waar zij over kunnen schrijven, te ontdekken
welke gedachten zij speciaal onder woorden willen en kunnen brengen. Door
gedichten te rangschikken rondom een thema, heeft Kakebeeke de voorbereiding
voor het geven van poëzielessen vereenvoudigd. In het supplement zijn ook gedichten
van kinderen opgenomen, waarmee Kakebeeke aangeeft dat poëzie niet moeilijk
hoeft te zijn om mooi te zijn.
Het supplement bevat zestig gedichten rondom vijftien thema's. Deze liggen dicht
bij huis: familie, school, vriendjes, gevoelens en taal. Op de linkerpagina staan de
gedichten voor kinderen uit de groepen drie tot en met vijf, op de rechter voor de
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groepen zes tot en met acht. In de inleiding staan algemene didactische aanwijzingen
voor leerkrachten in het basisonderwijs die willen werken met poëzie. Het supplement
is aan te vragen bij de Stichting Kinderen en Poëzie, telefoon (0416) 37 30 19.
Wim Daniëls, Van Dale Junior Spreekwoordenboek, Van Dale
Lexicografie/Piramide, 2001, ISBN 90 664 8069 6, f 55, - / Bfr 1008 / € 24,85
Kinderen vinden spreekwoorden vaak lastig. Binnen een bepaalde context zijn ze
nog wel te begrijpen, maar zélf de betekenis uitleggen is een moeilijk verhaal. Daar
komen de problemen met letterlijk en figuurlijk om de hoek kijken. Pas als kinderen
een jaar of tien zijn krijgen ze het verschil hiertussen door en vinden ze het spannend
om zelf spreekwoorden te gaan gebruiken. In dit spreekwoordenboek kunnen
tienjarigen zo'n 2.500 eigentijdse, veelgebruikte spreekwoorden en uitdrukkingen
opzoeken waarbij zij een eenvoudige uitleg over betekenis, gebruik en herkomst
kunnen vinden. Dat daarin ook vreemde talen een rol spelen, blijkt uit uitdrukkingen
als ‘iemand zijn congé geven’, ‘dat is Chinees voor mij’ en ‘aan het eind van je Latijn
zijn’. Voorbeeldzinnen uit de leefwereld van jongeren en tientallen kadertekstjes met
wetenswaardigheden over spreekwoorden maken dit spreekwoordenboek tot een
compleet naslagwerk en leesboek voor thuis of op school. Het boek biedt niet alleen
de betekenis van spreekwoorden maar ook de herkomst. Daardoor verschaft het
inzicht in betekenisontwikkeling, ontlening van woorden uit andere talen,
verbasteringen en de invloed van bijvoorbeeld de bijbel, het weer en de televisie op
het Nederlandse taalgebruik.
HH
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Agenda
14 maart - 29 december 2001
Tentoonstelling ‘We komen van ver, maar wel met grote passen; het
kinderboek in Vlaanderen in de 20e eeuw’
Hasselt, Literair Museum, Bampslaan 35. Open wo-za 14-17 en volgens afspraak.
Telefoon (B) 011 261787, fax 232297, groepsbezoeken 222624

3 november 2001 - 13 januari 2002
Tentoonstelling ‘Dutch Oranges’, Nederlandse illustratoren
Emmen, Centrum voor Beeldende Kunst. Inlichtingen: NLPVF, Annelies Fontijne,
telefoon (NL) 020 6206261 (ma, wo, do)

20 september 2001 - 1 april 2002
Tentoonstelling ‘Zo zijn we niet getrouwd: Imme Dros en Harrie Geelen’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

1 december 2001 - 26 mei 2002
Tentoonstelling ‘Gerard Reve, leraar en belijder’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

17 januari 2002
Dag van de Nederlandse Film
Amersfoort, Grand Théâtre. Inlichtingen: info@filmeducatie.nl

23 januari 2002
Symposium ‘Moeilijk lezen makkelijk maken’
Universiteit van Tilburg. Organisatie: Universiteit van Tilburg en Werkgroep
Makkelijk Lezen, i.s.m. Leesgoed

31 januari 2002
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Derde Landelijke Gedichtendag (Nederland en Vlaanderen)
Inlichtingen Nederland: Stichting Poetry International, Gedichtendag, William
Boothlaan 4, 3012 VJ Rotterdam, telefoon (NL) 010 2822777, fax 010 2822775,
e-mail gedichtendag@poetry.nl, internet www.poetry.nl/gedichtendag. Vlaanderen:
Behoud de Begeerte, telefoon (B) 03 2724041, e-mail bdb@innet.be

27 februari 2002
School & Computer
Amsterdam. Eerste van de reeks manifestaties School & Computer. Zie voor overige
gegevens en locaties internet www.school-computer.nl

8 maart 2002
Good Practice Day, nascholingsdag Sectie Nascholing Talen van het
ICLON (Universiteit Leiden)
Leiden, Pieter de la Court-gebouw, Wassenaarseweg 52. Zie internet
www.ICLON.LeidenUniv.nl

10-23 maart 2002
31e Jeugdboekenweek (Vlaanderen)
Thema: ‘Onder dak’. Inlichtingen: NCJ, Villa Kakelbont, Meistraat 2, 2000
Antwerpen, e-mail ncj@yucom.com of info@villakakelbont.be, internet
www.villakakelbont.be. Opening in Brugge

13-23 maart 2002
Boekenweek (Nederland)
Motto: Hebban olla vogala nestas. Thema: verhalen en gedichten over de liefde.
Boekenweekgeschenk: Anna Enquist; Boekenweekessay: Marek van der Jagt. Zie
ook internet www.cpnb.nl

15 maart 2002
Dag van Taal & Cultuur: ‘maak werk van je vak’
Rijksuniversiteit Groningen. Workshops en lezingen rond de stromen Taal, Cultuur
en Praktijk, toegespitst op onder- en bovenbouw vo, alsmede vmbo. Doelgroep:
talendocenten, docenten CKV-KCV, taalondersteuners. Inlichtingen: zie de advertentie
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op p. 36, internet www.uclo.rug.nl of bel het UCLO-secretariaat, telefoon (NL) 050
3636750

16-17 april 2002
Online Conferentie Nederland
Rotterdam, Doelen. Zie internet www.ocn2002.nl
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18 april 2002
Jubileumcongres LWSVO ‘De schoolmediatheek in de toekomst’
Wageningen, Universiteit. Zie internet www.digischool.nl/lwsvo

15 mei 2002
De Nationale Voorleesdag (Nederland)
Zie internet www.denationalevoorleesdag.nl

22-25 mei 2002
Symposium ‘Religie, jeugdliteratuur en modernisme in West-Europa,
1750-2000’
Inlichtingen en organisatie: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum,
Vlamingenstraat 39, Leuven, e-mail patricia.quaghebeur@kadoc.kuleuven.ac.be,
internet www.kuleuven.ac.be/kadoc

juni 2002
Maand van het Spannende Boek (Nederland)
Thema: vrouwelijke speurders. Het Engelse auteursechtpaar Nicci French schrijft
het geschenkboekje. Zie ook internet www.cpnb.nl

15-21 juni 2002
Poetry International
Rotterdam, Stadsschouwburg. Inlichtingen: e-mail poetry@luna.nl, internet
www.poetry.nl

15 juni - 8 september 2002
Tentoonstelling ‘Godfried Bomans, de fluwelen duivel’
Den Haag, Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum

22-27 juli 2002
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European Culture in a Changing World: Between Nationalism and
Globalism
Aberystwyth, Wales. Zie internet www.aber.ac.uk/tfts/issei2002

29 juli - 1 augustus 2002
19th World Congress International Reading Association
Edinburgh, Schotland. Zie internet www.reading.org/conferences/wcongress

19-24 augustus 2002
Education through art: InSEA 31st world congress
New York City, VS. Informatie: Judith Burton, InSEA, telefoon (USA) 00 1 212
6783419, fax 6783746

29 september - 3 oktober 2002
28e IBBY World Congress
Basel, Zwitserland. Thema: ‘Children and Books - a Worldwide Challenge: 50 Years
of IBBY’. Inlichtingen: IBBY secretariat, Nonnenweg 12, 4003 Basel, Zwitserland,
telefoon (CH) 00 41 61 2722917, fax 00 41 61 2722757, e-mail ibby@eye.ch, internet
www.ibby.org/seiten/04_congress.htm

2-12 oktober 2002
Kinderboekenweek (Nederland)
23 april - 24 september 2004
The universal forum of cultures
Barcelona, Spanje. Informatie: telefoon (E) 00 34 934012004, e-mail
forum@barcelona2004.org, internet www.barcelona2004.org
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