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

binnenkant voorplat

[Nummer 1]
Tsjip
‘“Ziezo, jongelui, we zullen maar eens beginnen. Dit is het letterkunde-uur zoals
jullie weten, maar voordat ik jullie iets over Justus van Effen ga vertellen, bij wie
mijn voorganger gebleven is, meneer... eh, - kom, hoe heettte hij ook weer?” - Hij
wachtte op antwoord.
“Verhagen, meneer,” werd er beleefd geroepen, achter uit de klas.
“Ach ja, Verhagen... Voor we met Van Effen doorgaan, wou 'ik eerst wat zeggen
over 't eindexamen Nederlands. Ik ben niet van plan jullie daarvoor klaar te stomen
en stuk voor stuk aan de tand te voelen; ik zal veel aan jullie zelf overlaten, daar zijn
jullie oud genoeg voor; jullie hebt je boeken, je kent de eisen, ik geef nog een jaar
les, en jullie steekt ervan op wat je kunt; maar één ding moeten we toch even met
elkaar bespreken, en dat is jullie lijst van gelezen boeken. [...] Jullie hébt toch wel
zo'n lijst, jullie weet toch wel wat dat is? [...] Vertel dan maar 's hoe 't met jullie
boekenlijst staat; wat meneer Verhagen daaraan gedaan heeft.”[...]
De voorganger bleek genoeg aan de literatuurlijst gedaan te hebben, en hij gaf zijn
waardering daarvoor te kennen zoveel hij kon. Hij nam voorstellen in ontvangst en
waarschuwde voor dilettantisch opgezette literatuurlijsten, met te veel
tweederangsromannetjes. Toen, na een blik op zijn horloge, - er bleken al tien minuten
verstreken te zijn, - opende hij zijn boek, waar hij verder geen blik meer in sloeg.
Hij sprak over Justus van Effen.[...]
Lesgeven wás niet zo moeilijk. Het was héérlijk jonge mensen zo te kunnen boeien,
al was het dan maar met Justus van Effen, een vervelend schrijver uit een hoogst
vervelende eeuw.
Uit: Simon Vestdijk, Ivoren wachters. Amsterdam: De Bezige Bij, 1951.’
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Redactioneel
Een half jaar geleden bleek dat Multatuli de canon aanvoerde. Het onderzoek naar
de Nederlandse literaire klassieken werd uitgevoerd door de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letterkunde, dbnl. De bijna 1.500 leden van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde vonden dat de canon wordt aangevoerd door de schrijver
van de Max Havelaar. Op enige afstand volgen Vondel en Hermans. De auteur van
Van den vos Reynaerde, Couperus, Reve, Hooft, Elsschot, Bredero en Nijhoff maken
de top-tien vol. Dezelfde namen vielen ook dertig jaar eerder in Lijstebrij, een uitgave
van de CPNB ter gelegenheid van de Boekenweek 1973, bestemd voor middelbare
scholieren in de bovenbouw van havo en vwo. Wij zijn benieuwd of dezelfde namen
in 2033 terugkomen.
Voor de stand van zaken anno 2003 ligt het eerste nummer van Tsjip/Letteren voor
u.
U bent ineens met veel lezers meer. Geruime tijd geleden gaf Biblion aan de uitgave
van Tsjip/Letteren, alsook die van een aantal andere tijdschriften willen stopzetten.
Over de toekomst van ons tijdschrift werd in 2002 gedacht en gesproken.
ThiemeMeulenhoff neemt de uitgave over en daarmee is het bereik vele malen groter
geworden. Dat is plezierig voor redactie en medewerkers - weten dat je wordt gelezen
door een veel grotere groep -, maar het betekent ook een nog grotere
verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Een stukje voorgeschiedenis: aan de wieg van Tsjip/Letteren stonden Koos
Hawinkels en Wam de Moor. Laatstgenoemde, tevens aanjager en motor, zou vanaf
de oprichting bijna negen jaar hoofdredacteur blijven. In april 1991 verscheen het
eerste nummer van Tsjip. Het blad was het product van een van de werkgroepen van
de Stichting Promotie Literatuuronderwijs, de SPL. De andere werkgroepen zouden
vrij snel een zachte dood sterven. In 1998 fuseerde Tsjip met Letteren, het tijdschrift
van de Vereniging Europese Letteren. In de loop der tijd zijn soms spraakmakende
themanummers gemaakt, over de Tweede Wereldoorlog, seks en erotiek, het (in 1996
nieuwe vak) Culturele en Kunstzinnige Vorming, de Openbare Bibliotheek, en nog
verder terug in de tijd over leeskringen en leerlinggericht literatuuronderwijs.
Wat wil Tsjip/Letteren? In de eerste plaats u informeren over wat speelt op het gebied
van de literaire, culturele en kunstzinnige vorming. En dat informeren vatten we
breed op: van het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tot het doorgeven van
wetenschappelijke wetenswaardigheden die relevant zijn voor het vak. In drie
nummers per jaar is het aanzwengelen van een discussie misschien een wat hoog
gegrepen ideaal. Wel kan Tsjip/Letteren leiden tot stof voor gesprekken in de secties
moderne vreemde talen, Nederlands en CKV.
Het hoofdonderwerp van het eerste nummer van de nieuwe jaargang is de canon.
Een oud, maar immer actueel thema in de literatuurlessen, zowel voor Nederlands,
als de moderne vreemde talen. Ook CKV-docenten hebben in de praktijk te maken
met canonisering. Worden immers ook niet bij film, beeldende kunst, muziek of
toneel vergelijkbare vragen gesteld, afwegingen gemaakt of ‘het past’ in de betreffende
traditie van de kunstdiscipline? Van Gone with the wind, de Mona Lisa, Le sacre du
printemps tot Ibsens Poppenhuis....
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In dit nummer zijn artikelen van zeer verschillende aard terug te vinden. De
wetenschappers Dick Schram en André Mottart gaan in op het begrip ‘canon’, beiden
vanuit een eigen invalshoek. Joop Dirksen, redacteur van het eerste uur, gaat in op
de vraag waarom de ene auteur na zijn dood ‘nog springlevend’ is en de andere
vergeten en verloren. Coen Peppelenbos beziet de canon vanuit zijn verschillende
rollen en komt tot een straffe conclusie. Voormalig vakdidacticus Nederlands en
auteur van CKV-methode, Cor Geljon, gaat in op het onderzoek van Marc Verboord
naar de invloed van ouders, school en de populaire cultuur op het leesgedrag op de
lange termijn. Mireille Oostindië ging in gesprek met twee ‘groten’ in de wereld van
de jeugdliteratuur: Harry Bekkering en Helma van Lierop. Zij halen de nog verse
‘grensverkeer’-discussie op: mag het jeugdboek in de onderwijscanon? Daarnaast is
er een bijdrage van Ruud Kraaijeveld, hij houdt een pleidooi voor het gebruik van
de adolescentenroman in de Tweede Fase. Over de invloed van de uittrekselsites en
hun invloed op het leesgedrag van scholieren, schrijft Martijn Nicolaas. Ook is er
een stuk over de al dan niet vermeende canoniserende werking van de
boekenpakketten voor scholieren. De bijdrage van de vaste columnist Jacques de
Vroomen is eveneens in ‘canonstijl’.
Buiten het thema vindt u nog twee interessante stukken. Michel van der Maas had
een gesprek met lerarenopleider Maarten van der Burg over moeilijke leerlingen en
Ad van der Logt schrijft over het gebruik van webquests in de literatuurles.
Veel leesplezier.
Anne-Mariken Raukema
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Canonisering als literair handelen en onderzoeksobject
Het is gebruikelijk vanuit het standpunt van een empirische
literatuurwetenschap een onderscheid aan te brengen tussen deelname
aan het literaire systeem en de bestudering van het omgaan met literaire
teksten. Het eerste betreft vooral het betekenis geven aan en waarderen
van literaire teksten, het tweede de beschrijving en verklaring van deze
processen. Het onderscheid is ook voor andere aspecten van het object
van de literatuurwetenschap van belang, met name voor die welke met
interpreteren en waarderen samenhangen. Canonisering of canonvorming
is er een van. Hoe kan men dat onderzoeken en hoe kan men aan deze
processen actief deelhebben?1
Dick Schram
Canonisering van literaire teksten, of van auteurs, vindt plaats in het literaire systeem
bijvoorbeeld wanneer literaire critici deze teksten of auteurs als waardevol aanmerken,
wanneer letterkundigen ze aandacht geven, en wanneer deze aandacht door anderen
wordt gedeeld en beklijft. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Men haalt een
werk of auteur onderuit en betwist de canonieke status ervan.
De bestudering van canoniseringsprocessen kan verschillende vormen aannemen.
De meest eenvoudige vorm, die trouwens vaak wel veel aandacht krijgt, is het vragen
naar voorkeurslijstjes. Recentelijk trokken twee van dit soort lijstjes nogal wat
belangstelling in de pers: het lijstje ‘bij voorkeur wel en niet te behandelen danwel
te lezen Nederlandse auteurs’ dat leraren Nederlands op verzoek van Bulkboeks Dag
van het Literatuuronderwijs opstelden en de lijst ‘Nederlandse klassieken’ van de
leden van de eerbiedwaardige Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Onderzoek
van wat meer cachet probeert natuurlijk de vorming van voorkeurslijsten ook te
verklaren.
Er is al enkele decennia een discussie gaande rondom de canon. Ingrediënten is
deze discussie zijn voornamelijk de volgende vragen:
- Wat is de omvang en structuur van de canon?
- Hoeveel canons zijn er eigenlijk?
- Wat is de functie van de canon?
- Hoe komt de canon tot stand?
- Hoe stel je de canon vast?
- Welke tekstkeuze is didactisch te verantwoorden?

Het antwoord dat men op deze vragen geeft is afhankelijk van de positie die men
inneemt: deelnemer aan of onderzoeker van het literaire systeem. Uiteraard dient
vastgesteld te worden wat men onder canon verstaat en of het begrip wel bruikbaar
is. Ook een interessante vraag is waar die bezorgdheid omtrent de canon vandaan
komt. Ten slotte kunnen we ons afvragen hoe deelnemen aan en bestuderen van
canonisering op elkaar betrokken zijn. Ik zal deze punten kort toelichten vanuit het
perspectief van de ‘deelnemers’ en ‘onderzoekers’ als aanduiding van een standpunt
ten aanzien van literatuurwetenschap bedrijven.
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Ingrediënten van de canondiscussie
Wat verstaan we nu eigenlijk onder het begrip canon? Het aan het Grieks ontleende
begrip heeft allerlei betekend voordat het een rol ging spelen in de
literatuurwetenschappelijke discussie. Oorspronkelijk betekende het ‘riet’ of ‘meetlat’;
daarna kreeg het de betekenissen van ‘norm’, ‘groep van verplichte teksten’,
‘gedragsvoorbeeld’, ‘lijst van literaire werken die wel of niet genade vonden met het
oog op de morele opvoeding’. Het begrip was al eerder belangrijk buiten de
literatuurwetenschap. In de godsdienstgeschiedenis bijvoorbeeld gaat het om de
beslissing welke teksten wel en niet (canonieke en apocriefe boeken) in de bijbel
werden opgenomen. In de huidige discussie wordt het begrip meestal niet gedefinieerd;
een uitzondering vormt de intussen bekend geworden Nederlandse poging tot
definiëring van Fokkema in de formulering van Mooij:
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‘een verzameling van literaire teksten, die in een samenleving als waardevol erkend
worden en die dienen als referentiepunten in de literatuurbeschouwing (met name
de literatuurkritiek) en in het onderwijs (en daar dan ook onderwezen worden).’
Over de structuur en omvang van de canon hebben zich theoretici (een derde
categorie literatuurwetenschappers) en onderzoekers gebogen; voor deelnemers is
dit punt minder relevant. Mooij merkt op dat een canon positieve en negatieve
referentiepunten bevat. Gaiser nuanceert dit door te spreken over een dominante,
perifere, virtuele, neutrale of expliciet ontkende positie die een tekst kan innemen.
De ‘positieve’ canon kan ook weer verder onderverdeeld worden. Gaiser spreekt van
een betrekkelijk vaste kern, waarover een grote mate van consensus bestaat, en van
daaromheen een reeks meer of minder losse groep teksten of auteurs, waarvan de
selectie afhangt van historische, politieke of geografische factoren. Mooijs canon is
ruimer dan de klassieken en de toonaangevende literatuur van een bepaalde periode.
De klassieken vormen het hoogtepunt van de canon. Het kan gaan om teksten die tot
monumenten zijn verstard en quasi onaantastbaar zijn of ook om teksten die de lezer
nog direct aanspreken. De canon is een ruimer begrip omdat er ook recente teksten
in opgenomen zijn, maar weer beperkter dan het totale aantal literaire teksten. Het
aangeven van de omvang van de canon is moeilijk, en sommigen, zoals Verboord,
willen dan ook niet spreken van wel of niet tot de canon behorend: zij gaan uit van
een gradatie van gecanoniseerd-zijn.
Een en ander veronderstelt het bestaan van één canon. Deelnemers gaan daar
meestal vanuit. Deze deelnemers hebben echter twee uiteenlopende standpunten over
de canon. In navolging van ideologiekritische benaderingen in de
literatuurwetenschap, vermengd met het deconstructivisme, is er felle kritiek gekomen
op dé literaire canon. Deze zou mannelijke, blanke, westerse schrijvers bevoordelen
bij gelijktijdige marginalisering en uitsluiting van vrouwelijke auteurs en auteurs
met een etnische of niet-westerse achtergrond. Bepaalde esthetische en niet-esthetische
normen en waarden worden dominant gesteld. Deze positie leidt tot drie reacties.
Men probeert de aldus geziene literaire canon aan te vullen met veronachtzaamde
auteurs. In Nederland heeft Maaike Meijer dat gedaan voor dichteressen van na de
Tweede Wereldoorlog. Men kan ook bewust nieuwe canons ontwerpen en propageren;
in Amerika heeft dat bijvoorbeeld tot de zogenaamde black canon geleid. Een derde
strategie is onderwerpen van gecanoniseerde auteurs en hun teksten aan een kritische
lectuur. Dit is de inzet van De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads
gelezen. De redacteuren van deze bundel situeren zich binnen een ideologiekritische
benadering en stellen dat zij niet zozeer geïnteresseerd zijn in de bron van literatuur
maar in het effect dat zij bewerkstelligt met behulp van persuasieve technieken. Een
kritische analyse van die teksten laat zien hoe verstarde ideologische inhouden worden
doorgegeven omdat niemand ze durft te kritiseren en men klakkeloos een eenmaal
geveld oordeel overneemt. Guillory noemt dit het liberale standpunt, omdat een open
canon alle groeperingen moet vertegenwoordigen. Een geheel ander standpunt wordt
ingenomen door hen die dé literaire canon met verve verdedigen als de groep werken
met gebleken eeuwigheidswaarde. De bekendste vertegenwoordiger van deze categorie
is wel Harold Bloom die met zijn The Western Canon. The Books and School of Ages
een lijst werken presenteert die het esthetisch hebben gemaakt en die waardevol zijn
om telkens aan nieuwe generaties te worden doorgegeven.
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Onderzoeksstandpunt
Met beide standpunten is op zich niets mis, zeker niet vanuit het onderzoeksstandpunt.
Altijd al hebben critici en literatuurhistorici gestreden om de waarde van literaire
werken. Historisch gezien is er niets nieuws onder de zon. Juist het deelnemer-zijn
aan het literaire systeem maakt een keuze voor een bepaalde optie mogelijk en
legitiem. Natuurlijk moeten de argumenten valide zijn. Het idee van een doelbewuste
uitsluiting van bepaalde auteurs is moeilijk hard te maken; deze gedachte roept ten
onrechte het op dogmatische gronden uitsluiten van bijbelboeken op. Van Booven
laat zien dat de zogenaamde damesromans in de eerste decennia systematisch door
mannelijke critici worden weggeschreven, maar laat na zich af te vragen of dat
misschien (ook) door de kwaliteit van die romans komt. Guillory betoogt dat het
onwaarschijnlijk is dat opeens tal van goede boeken worden ontdekt. Meestal gaat
het niet om uitsluiting van auteurs maar om het afhouden van mensen, in casu
vrouwen, om auteur te worden en dat is een andere aangelegenheid. Hij bepleit
daarom een institutionele benadering, namelijk de vraag hoe kwaliteit werd en wordt
toegekend binnen instituties als onderwijs en kritiek, in feite het
onderzoekersstandpunt derhalve. Zelfs het zogenaamde klassieke meesterwerk kan
zich niet aan de wetten van de historiciteit onttrekken, zoals al in de receptie-esthetica
werd vastgesteld. Het idee van een rijtje intrinsiek esthetisch waardevolle teksten
kan volgens hem niet worden geschraagd met een objectief kwaliteitsoordeel; dat is
er niet en ook hier past een institutionele benadering met de vraag waarom wel-
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ke werken en auteurs zo groot konden worden. Ook is de keuze voor dé literaire
canon niet per se conservatief en elitair. Van Peer en Soetaert betogen dat deze werken
bij hun ontstaan vaak vernieuwend waren en in het onderwijs niet de mogelijkheid
bieden om lezers van nu met deze werken te laten kennis maken, is pas elitair. Voor
onderzoekers is er ook niet sprake van één canon; het aantal canons dat men
onderscheidt is afhankelijk van de gestelde vraag. Wat is de canon van de
jeugdliteratuur op vmbo-scholen? Wat die van de literaire kritiek, van leraren, van
personen met een bepaalde levensbeschouwing et cetera? De zogenaamde literaire
canon is misschien wel de belangrijkste, maar technisch gesproken die van een
welomschreven groep, namelijk professionele lezers. Natuurlijk zullen canons elkaar
overlappen en lezers die behoren tot verschillende groepen kunnen deelhebben aan
canons die voor elk van die groepen karakteristiek zijn.

Canoniseringsproces
In deze discussie zijn veronderstellingen over de functie van de canon geïmpliceerd.
Deze discussie is grotendeels theoretisch van karakter en met name deelnemers doen
hun duit in het zakje. Meestal vallen die vooronderstellingen samen met die welke
men het afzonderlijke literaire werk toekent: het aanbieden van een verzonnen wereld
om de eigen ervaringen te kunnen interpreteren en het bieden van esthetische normen
die men kan overnemen of waar men zich tegen af kan zetten. Voor het verleden
biedt de canon de mogelijkheid om inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de
cultuur en de waarde van traditie en historisch besef bij te brengen. De canon kan
bevooroordeeldheid versterken of juist doorbreken. In het verlengde van de vraag
naar de functie van de canon ligt die naar de totstandkoming danwel wijziging ervan,
die meer een zaak van onderzoekers is. Het betreft een ingewikkeld samenspel van
factoren. Fokkema wijst erop dat de afstand van de inhoud van de canonteksten tot
de kennis uit de ervaringswerkelijkheid van de lezer niet te groot mag worden;
feminisme en interculturaliteit kunnen zo bijvoorbeeld tot wijziging van de canon
bijdragen. Ook wordt gewezen op het belang van overeestemming van inhoud van
tekst en lezersgroep; sommige teksten bezitten het vermogen in verschillende tijden
telkens nieuw gelezen en gewaardeerd te worden en andere teksten houden hun
canonieke status zonder ooit gelezen te worden. Ook instituties als onderwijs, kritiek
en uitgeverijen zijn factoren in het canoniseringsproces.
Van Rees schetst drie fasen van het canoniseringsproces van een literair werk. In
de eerste fase plaatst de journalistieke kritiek de tekst in een literaire hiërarchie; in
de tweede fase wordt het essayistisch begeleid. Ten slotte wordt het werk op genomen
in de academische kritiek (literatuurgeschiedenissen proefschriften) en kan het status
van meesterwerk krijgen. Daarna wordt het opgenomen in bloemlezingen en
schoolboeken. Van Rees laat zien hoe de institutie van de literaire kritiek werkt vanuit
het perspectief van de cultuurparticipatietheorie van Pierre Bourdieu. Teneinde hun
rol in de literaire kritiek veilig te stellen stemmen critici hun oordeel over een auteur,
in dit geval Hans Faverey, op elkaar af zonder dat dat iets te maken heeft, althans
volgens Van Rees, met de poëzie zelf.
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In het laatste voorbeeld werd het materiaal gevormd door recensies, die met het
oog op de vraagstelling werden geanalyseerd. Vaak worden canonisering en canon
door middel van een analyse van documenten bestudeerd. Vrijwel altijd zijn dat
recensies en boeken als schoolboeken en literatuurgeschiedenissen. Dijkstra toont
de vruchtbaarheid van de zogenaamde mention-methode: met welke auteurs wordt
een nieuw besproken boek vergeleken, dus de referentiepunten van Fokkema. Van
Boven en Vogel vragen zich af of vrouwelijke auteurs anders worden behandeld dan
mannelijke in de literaire kritiek, wat inderdaad het geval is. Methodologisch verdient
Vogel de voorkeur omdat zij oordelen betreffende mannelijke en vrouwelijke auteurs
met elkaar vergelijkt, wat Van Boven nalaat. Moerbeek analyseert onder andere
schoolboeken.
Een tweede manier om canonisering en canon vast te stellen is personen te vragen
naar hun voorkeurslijstje; meestal betreft het scholieren, studenten, leraren en
professionele lezers. Dijkstra stelt dat lezers met een grotere literaire socialisatie
complexere werken prefereren dan lezers met een geringere literaire socialisatie;
deze hypothese kan zij bevestigen bij professionele lezers (letterenstudenten en
literaire experts) en niet-professionele, vrijetijdslezers (studenten rechten en exacte
wetenschappen). Veel onderzoek heeft niet rechtstreeks maar zijdelings met
canonisering te maken; het is maar hoe breed je het perspectief kiest. Susanne Janssen
bestudeert de ontvangst van debutanten, die je kunt zien als het begin van een lang
beoordelingsproces.
Eén antwoord op de laatste vraag ten slotte, welke tekstkeuze didactisch te
verantwoorden is, is er niet. Het antwoord, hoe flauw dat ook klinkt, is afhankelijk
van schooltype, didactische doelstelling, persoonlijke voorkeur van leraren en
leerlingen, elk met hun eigen gewicht. Dat dit feitelijk het geval is toont Tanja Janssen
in haar onderzoek naar de kenmerken van vier didactische profielen aan. Leerling-
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gerichte en cultuurgerichte doelen bijvoorbeeld brengen een gedeeltelijk eigen keuze
van teksten en genres met zich mee.

Een balans
Het is mijn stellige overtuiging dat het onderscheid tussen deelname aan het literaire
systeem en het onderzoek van dat systeem ook voor de canondiscussie verhelderend
werkt. Het impliceert twee omgangsvormen met de canon, elk met hun eigen
beperkingen en mogelijkheden. Natuurlijk zijn ze ook op elkaar betrokken.
Documentair onderzoek naar de status van een auteur bijvoorbeeld oefent zelf ook
weer invloed uit op die status. Maar ook beoogde veranderingen in het literaire
systeem kunnen onderwerp van onderzoek zijn. Leidt de ontmaskering van een werk
als ideologisch verstard tot een val in een canonhiërarchie en tot welke instituties
dringt dat door? Ook kan de didactiek baat hebben bij onderzoek dat de discussie
rondom haalbaarheid en legitimering van leerdoel kan ondersteunen. Welke teksten
spreken de leerlingen aan? Kan elke historische afstand worden overbrugd? Welke
keuze wordt daadwerkelijk en bewust in de klas gedaan en stemt deze overeen met
het gestelde doel?
Er blijven ook problemen over, in ieder geval twee. Het eerste is van
methodologische aard, meer een probleem van de onderzoekers. Hoe kunnen omvang,
structuur en functie van de canon worden geoperationaliseerd, dat wil zeggen meetbaar
worden gemaakt? Is de functie van een groep teksten die onderling verschillen vast
te stellen? Omvang en structuur bepalen vereist een ingreep die altijd iets willekeurigs
heeft, wat ook in het onderzoek blijkt. Is een kwart van de behandelde auteurs op
school de canon, of een derde? Wat is een virtuele auteur, waar houdt de periferie
op? Zoals gezegd wil Verboord niet kiezen tussen wel of niet tot de canon behorend,
maar hij houdt dan een reeks teksten over van zeer hoog tot zeer laag prestigieus
waarbij het begrip canon overbodig lijkt. Is het begrip canon dan nog nodig naast de
groep teksten die als literatuur worden aangemerkt?
Een tweede probleem is meer voor de deelnemers. Dé canon verliest aan
legitimiteit, zoals Marianne Hermans en Hugo Verdaasdonk in een voortreffelijk
artikel in Tsjip/Letteren aantoonden. Dé canon op school presenteren moet het
afleggen tegen persoonlijke voorkeur en competentie van leerlingen, een opvatting
waar Van Peer en Soetaert het beslist niet mee eens zijn. Het debat is geheel open,
zoals het dat altijd is geweest. Het niet voorhanden zijn van objectieve
kwaliteitscriteria betekent niet dat er geen keuzes kunnen en moeten worden gemaakt.
Leerlinggericht en cultuuroverdrachtgericht onderwijs staan tegenover elkaar, of niet
- that is the question?
Dick Schram is als universitair hoofddocent verbonden aan de opleiding
Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doet onderzoek
naar lezen en leesgedrag van scholieren.
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Over het belang van de canon
Een pleidooi voor literatuuronderwijs in de contact zone
De vandaag gevoerde discussie over de literaire/culturele canon wordt
gekenmerkt door grote culturele onzekerheid. De canon is open; er valt
kritiek te leveren en aan toe te voegen. Het debat over de canon houdt op
die wijze voortdurend een gesprek op gang. Maar cultuur bedient zich van
een systeem van verwijzingen, en wat niet langer exclusief of voornamelijk
naar het vertrouwde verwijst, is lastig te ordenen en al helemaal niet een
plaats in de hiërarchie toe te kennen. Voor verschillende tijdperken en
filosofische opvattingen zijn telkens weer relativeringen aan te brengen.
Toch kunnen leraren zich niet zomaar aansluiten bij een doorgedreven
cultuurrelativisme van ‘anything goes’. Al was het maar om de simpele
reden dat ze niet alles tegelijk kunnen onderwijzen. In wat volgt, pleit ik
dan ook voor een literatuuronderwijs waarin canonwerken hun plaats
hebben.
André Mottart
In haar studie rond canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands stelt Moerbeek
dat ‘wil men canonisering zien als een dynamisch proces, dan zal men moeten
onderzoeken hoe selectie in zijn werk gaat, bijvoorbeeld door middel van analyse
van de literaire kritiek, van de activiteiten van de media en van de werkelijke receptie
van literaire werken door het grote publiek, dat bestaat uit lezers en kopers. Analyse
van schoolboeken en tekstkeuzes in de lespraktijk kan eveneens inzicht verschaffen
in het selectiesysteem dat het canoniseringsproces beïnvloedt. Onderliggende vraag
hierbij is of er een relatie is tussen het type schoolboek (canon samensteller) dat in
de les wordt gebruikt en de canons van leraren (wat zij behandelen; wat zij verplicht
stellen aan de leerlingen) en die van de leerlingen (wat zij zelfstandig lezen ten
behoeve van de literatuurles). Deze drie canons zouden met elkaar vergeleken moeten
worden teneinde antwoord te krijgen op de vraag hoe canons werkelijk functioneren
in de lespraktijk.’

Netwerken
Hoe nuttig deze oefening ook moge zijn - in haar studie beperkt Moerbeek zich tot
de canon van de schoolboeken in Vlaanderen en Nederland -, toch blijft de vraag
hoe men in dit onderwijsproces leraren op een actieve wijze kan ondersteunen.
Immers: vaststellen hoe iets is, gaat voorbij aan de niet geringe kloof tussen retoriek
en praktijk in het onderwijs. Vruchtbaarder lijkt het ons na te gaan hoe die
verschillende canons - van leermiddel, leraar en leerling - met elkaar verbonden
kunnen worden. Hiervoor sluit ik aan bij het concept ‘netwerk’.
Kunst kan als een heel specialistisch kennisgebied beschreven worden. En kennis
van dat gebied is niet vanzelfsprekend voor een jongere generatie, ze moet didactisch
vertaald worden om zo leerlingen te inviteren om deel te nemen aan het gesprek, aan
de creatie van cultuur. Die dialoog speelt zich in de klas af, tussen leerlingen en
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leraar, maar als het over complexiteit gaat, moet men er rekening mee houden dat er
over iets gepraat wordt: de inhoud, de stof, de literatuur in dit geval.
Er dient ook in het oog gehouden te worden dat literatuur weliswaar in stilte
geconsumeerd wordt, maar daarnaast ook omgeven wordt door een sociaal discours:
gewone lezers, critici, interpretatoren, auteurs en leraren praten en schrijven over
literatuur. Wie wil deelnemen aan het literaire leven dient de ‘redelijkheid’ van die
dialoog aan te leren: sommige argumenten tellen immers - binnen een bepaald
kennisgebied - meer dan andere. Literaire socialisatie houdt in dat men tot op zekere
hoogte aan dit discours - productief en/of receptief - kan deelnemen, dat men over
bepaalde kennis beschikt maar ook een discours kan
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hanteren om een cultureel debat te volgen en er zichzelf in uit te drukken. Daarom
wordt hier de stelling verdedigd dat een deel van de complexiteit te maken heeft met
de manier waarop over teksten gepraat wordt. Literaire teksten komen tot leven als
ze door competente lezers in een netwerk van teksten geplaatst worden.
Tot enkele decennia geleden werd in intellectuele kringen de ‘westerse cultuur’
vaak als een relatief monolithisch blok behandeld. De superioriteit sprak vanzelf.
Vandaag wordt aanvaard dat er ook andere netwerken zijn buiten de westerse cultuur.
De pluraliteit van netwerken is een recente maar stilaan vanzelfsprekende
verworvenheid.

Jeugdculturen
Leraren en leerlingen behoren tot diverse culturele netwerken, en het is duidelijk dat
die diversificatie veeleer toe- dan afneemt. Cultuursociologisch onderzoek heeft
gewezen op het feit dat in elke vorm van culturele productie steeds de concrete
veldgrenzen ter discussie staan. Zowel in de elitaire cultuur als in de jeugdcultuur
wordt een strijd gevoerd over definities, over wat binnen het netwerk mag en wat
niet. Het debat draait om een voortdurende territoriumafbakening. Onderzoek heeft
daarbij aangetoond dat het bezit van culturele autoriteit over die netwerken aanzienlijk
kan fluctueren. Frits Van Wel kwam tot de vaststelling dat in hun culturele voorkeuren
jongeren zich net zo goed richten op hun ouders als op hun beste vriend(inn)en,
terwijl die laatsten een streepje voor hebben bij de keuze van lectuur, nog belangrijker
zijn wat betreft film en televisie, en veruit de meeste autoriteit hebben op het vlak
van muziek. Jongeren, ouders, leerlingen en leraren, participeren in verschillende,
wisselende mate aan verschillende, wisselende netwerken. Wie wil aansluiten bij de
leefwereld van leerlingen dient inzicht in hun culturele netwerken te hebben. Vanuit
moderne leestheorieën wordt het leesproces beschreven als een voortdurende
activering van schemata. Het leesproces wordt beschreven als een combinatie van
assimilatieprocessen (lezen in functie van zichzelf) en accommodatieprocessen (lezen
als confrontatie). Tijdens het leesproces passen lezers hun schema voortdurend aan.
Als zodanig is het een constructivistisch, sociaal-cultureel bepaald verschijnsel
volgens Beach: ‘Learning to respond to literature could be defined as a process of
continually redefining schema, resulting in an increasingly elaborate knowledge
network.’
Binnen dit complexe netwerk gebruiken lezers intertekstuele links om hun vorige
kennis te herzien. Lezers reviseren hun kennis van tekstconventies door nieuwe
ervaringen te incorporeren. Tot de tekstconventies behoren onder andere
genreconventies. Ook genres worden beschreven als netwerken, zoals door Scholes:
‘The genre is a network of codes that can be inferred from a set of related texts.’

Intertekstualiteit
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Het perspectief van het netwerk vindt men ook terug in de omschrijving van literatuur
als een intertekstueel web van teksten en interpretaties. Reeds in 1974 maakte Roland
Barthes een onderscheid tussen een ‘werk’ (gesloten) en een ‘tekst’ (open). Een tekst
krijgt betekenis door het creëren van intertekstuele links: ‘Every text, being itself
the intertext of another text, belongs to the intertextual (...).’
De theorie van de intertekstualiteit, ontwikkeld door Kristeva, heeft aangetoond
dat een tekst niet kan bestaan als een gesloten systeem. Nieuwe teksten zijn reacties
op andere teksten; een nulpunt van het schrijven bestaat niet. Ook de lezer leest en
interpreteert onvermijdelijk op grond van andere gelezen teksten. De tekst wordt
ingebed in een netwerk van andere teksten, andere conventies, andere codes, en krijgt
betekenis door tegenstelling en gelijkenis.
Het begrip intertekstualiteit corrigeert heel wat ideeën over literatuur. De idee van
de originaliteit van het kunstwerk, de begrippen imitatie en traditie krijgen een heel
ander karakter. De tekst ontsnapt aan de controle van de schrijver. Ook de lezer, die
actief betekenis construeert, kan de tekst nooit volledig begrijpen. Nieuwe
literatuuropvattingen ontstaan in interactie met een nieuwe literatuur.
Intertekstualiteit is het kenmerk bij uitstek van de postmoderne literatuur. Het
principe wordt er zeer expliciet toegepast in ‘herschrijvingen’ van andere teksten,
vaak canonteksten. Dergelijke herschrijvingen zetten zich dan af tegen het via de
gecanoniseerde tekst gepropagandeerde metaverhaal.

Computernetwerken
Op de computer krijgen de principes van intertekstualiteit en netwerken gestalte in
de ‘hypertekst’. De komst van hypertekst en elektronische netwerken is dus niet
alleen een technologische sprong, maar kan ook gezien worden als een
verwezenlijking van een aantal inzichten uit de cultuurwetenschap.
Op technologisch gebied wordt men geconfronteerd met nieuwe mogelijkheden
op het gebied van de productie en distributie van tekstmateriaal: cdrom-toepassingen,
elektronische boeken, het internet et cetera. Er ontstaan elektronische toepassingen
waarin de ‘gebruikers’ ook kunnen reageren en waarbij lezersteksten aan de bestaande
tekstverzameling toegevoegd kunnen worden. In het onderwijs zijn dit mogelijke
alternatieven voor het traditionele schoolboek. Vanuit het principe
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van netwerken kunnen leerlingen aangemoedigd worden hun eigen ‘links’ tussen
stukken informatie te creëren. Zo creëren zij hun eigen (hyper)teksten gebaseerd op
hun eigen bepaling van ‘nodes’ en ‘links’. In elektronische ‘bloemlezingen’ kunnen
studenten eigen selecties maken en rechtvaardigen volgens hun eigen sociaal-culturele
waarden. De inzichten rond intertekstualiteit en de digitale toepassingen beïnvloeden
het denken over literatuur en literatuuronderwijs: ze veranderen bijvoorbeeld de
houding tegenover de traditionele bloemlezing.

Literatuuronderwijs als netwerk
Aandacht voor communicatie groeide niet alleen vanuit de didactiek of taalkunde;
ook binnen de literatuurwetenschap werd de literatuur steeds meer als een
‘communicatieve handeling’ bestudeerd. De aandacht voor de schrijver werd
vervangen door aandacht voor de lezer, voor de interactie of transactie tussen tekst
en lezer. Ook dit perspectief werd weer verruimd: de aandacht ging naar het feit dat
de transactie beïnvloed wordt door de sociale, culturele, situationele, institutionele
context. Leesprocessen zijn dus niet ideologisch neutraal, maar worden bepaald door
het discours dat gehanteerd wordt, de institutie waarbinnen gewerkt wordt. Ook deze
discours zijn te beschrijven als netwerken waarin bepaalde conventies gelden. Voor
het literatuuronderwijs impliceert dit dat de aandacht niet louter gericht mag worden
op de geïsoleerde tekst of auteur maar dat de culturele conversatie waarin een bepaalde
literaire tekst ingebed is centraal dient te staan.

Klassieken in de klas
Zoals hierboven gesteld zijn netwerken rond bepaalde teksten niet louter literair.
Dergelijke netwerken blijken uit elitaire én triviale literatuur te bestaan; uit woord,
maar ook uit beeld (film, televisie, video, tekeningen, schilderijen, stripverhalen).
Eén van de centrale problemen naar aanleiding van de complexiteit van literaire
teksten luidt: kunnen literaire conventies nog wel aangeleerd worden, kan plezier
voor literatuur nog overgedragen worden aan een publiek dat steeds minder literatuur
leest? En met dat publiek worden bedoeld: niet alleen diegenen die niets meer lezen,
maar ook diegenen die naast het lezen van romans ook vaak naar de film gaan, die
meer naar muziek luisteren dan poëzie lezen, die meer televisie dan toneel kijken.
Met andere woorden: kunnen literaire conventies die behoren tot een bepaald netwerk
nog wel aangeleerd worden aan leerlingen die tot heel andere netwerken behoren?
Daarbij komt ook de vraag tot welk netwerk leraren - als cultuuroverdragers - behoren.
Bij de leraren literatuur is vandaag immers een en ander veranderd: ook zij behoren
tot diverse netwerken; zij behoren weliswaar tot een academisch netwerk vanuit hun
studie, maar als consument is ook bij hen bijvoorbeeld het onderscheid tussen woord
en beeld, tussen hoge en lage cultuur vervaagd. Wanneer in wat volgt gesproken
wordt van een nieuwe leerruimte, wordt hier precies een ruimte bedoeld waarin het
mogelijk is deze netwerken bij elkaar te brengen en te expliciteren.
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Precies omdat de canon als gespecialiseerd kennisgebied interessant blijft, wordt
hier gepleit voor ‘klassieke teksten’. Ondanks alle kritische bedenkingen bij de canon,
kan het zeker niet de bedoeling zijn de canon af te schaffen zodat bepaalde auteurs
niet meer zouden worden gelezen. Hierbij wordt niet zozeer ingegaan op de vraag
wat precies een ‘klassiek werk’ is, dan wel wanneer een werk klassiek genoemd kan
worden. Met andere woorden: centraal staat de vraag welke rol de klassieken in het
literair systeem in het algemeen en in het literatuuronderwijs in het bijzonder kunnen
spelen.
Vaak wordt de kwaliteit van een klassiek werk verdedigd met de stelling dat het
de tijd doorstaan heeft. En men zou daaraan kunnen toevoegen dat iemand die iets
zinnigs wil zeggen over literatuur dat niet kan zonder enige kennis van de klassieken
die de traditie gecreëerd hebben. Niet alleen in literatuur, maar in elk kennisgebied
wordt zo'n selectie gemaakt van mogelijke hoogtepunten, een onvermijdelijk proces
voor de cultuuroverdracht. Wie wil deelnemen aan de moderne cultuur, doet er goed
aan zijn argumenten te stofferen met kennis van zaken, kennis van de traditie: de
literaire canon als een culturele grammatica.
Bepaalde klassieke werken blijken heel goed in staat om steeds weer een levendig
debat op gang te brengen, om steeds weer stof te bieden voor verschillende soorten
discours. In de keuze en de benadering van klassieke werken dient het onderwijs
zich door deze inzichten te laten inspireren. Het gaat dan om teksten, interpretaties
en bewerkingen waarin en waardoor wat klassiek heet te zijn, steeds ter discussie
gesteld wordt. Het zijn kritische vragen die door sommigen als de crisis van het
literatuuronderwijs worden beschreven, maar die uiteindelijk het literatuuronderwijs
opnieuw interessant kunnen maken. De canon is meer dan een vaste verzameling
primaire teksten; hij wordt evenzeer gecreëerd en getransformeerd door een web aan
interpretaties, in een ongoing conversation. Via interpretaties en evaluaties krijgen
klassieke werken hun status en hun complexiteit.

Literatuuronderwijs als contact zone
In het essay Arts of the Contact Zone uit 1991 pleit Pratt voor de organisatie van
teksten als een contact zone ‘(...) where
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cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of highly
asymmetrical relations of power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths as
they are lived out in many parts of the world today.’
Verderop in het essay verwijst ze naar de contact zone als ‘models of community
that many of us rely on in teaching and theorizing.’
Pratt illustreert aan de hand van een etnografische tekst van een zeventiende-eeuwse
Inca, Guaman Poma, de relevantie van het concept contact zone. Ze toont aan hoe
deze multiperspectivische en multimodale (woord en beeld) tekst zich laat lezen
vanuit de meest tegensprekelijke concepten. Pratts antropologische blik en in het
bijzonder haar concept contact zone lijken relevant voor een herdenken van
onderwijsinhouden. Precies omdat vandaag leerlingen (en leraren) niet meer tot één
homogene cultuur horen, maar uit de meest diverse culturen én voorzien van de meest
diverse geletterdheden aan het onderwijs participeren. Via het problematiseren van
deze diverse stemmen - van hoge en lage cultuur, van dominantie en onderdrukking,
van meerderheid en minderheid - kan de leraar het obstakel van de onwetendheid en
de vooroordelen van de ‘imagined communities’ wegnemen, en kan de complexiteit
van kennisoverdracht in beeld komen. Wat betekent dat voor het (literatuur)onderwijs?
Bizzell neemt de ideeën van Pratt over in haar pleidooi om een literatuurcurriculum
te creëren als een contact zone, een ruimte waarin literatuur niet langer in hokjes of
vakken wordt gedacht, ‘but rather on how they might, not fit together exactly, but
come into productive dialogue with one another.’
De contact zone dient niet alleen om posities te deconstrueren, maar wordt ook
als een ruimte opgevat waarbinnen gedeelde kennis gecreëerd en bediscussieerd
wordt. Men zou kunnen stellen dat om de eigen positie en argumentatie goed te
begrijpen, men best geconfronteerd wordt met andere perspectieven en argumenten.
Meningen worden dan vertaald in argumenten. Kortom: culturele conflicten dienen
een plaats te krijgen zowel in het curriculum als in de methodologie. Problemen
worden daardoor niet opgelost, maar ze komen in beeld.

Recent
In het verleden werd het concept contact zone reeds gehanteerd door Soetaert en
mijzelf om klassieke werken als Defoes Robinson Crusoe, Cervantes' Don Quichot,
Sophocles' Antigone te behandelen. Een recent voorbeeld van interessante praktijk
dat naadloos aansluit bij de hierboven geschetste perspectieven, blijkt een webquest1
te zijn waarin de lectuur van Huckleberry Finn van Mark Twain wordt
geproblematiseerd2. Theoretisch is Huckleberry Finn inderdaad een werk dat enerzijds
tot de canon behoort, anderzijds heel controversieel is. Vanuit het politiek correcte
denken werd gepleit om het werk niet in het curriculum op te nemen of zelfs te bannen
wegens het racistische karakter. Voor Gerald Graff is dat een verkeerde beslissing
aangezien zo'n controversieel werk leraren de kans geeft om het debat rond een
canonwerk te bestuderen.
In de webquest staat zo'n vraag dan ook centraal: ‘The Adventures of Huckleberry
Finn is considered controversial by many critics of the book. Why is it so
controversial? Why do so many people object to this book? As you read this book,
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you will need to consider the questions raised by so many. Should students in the
21st century read Huck Finn? Why or why not?’
Verder dienen de leerlingen in verschillende groepen het controversiële karakter
te bestuderen: vanuit hedendaagse kritiek, vanuit een modern en historisch perspectief,
vanuit diverse groepen, et cetera. Zo wordt het curriculum vertaald in een discussie
rond thema's die de maatschappij en het kennisgebied bezighouden. Onderwijs als
een contact zone waarin teaching the debate centraal staat.

Ten slotte
Door canonwerken centraal te stellen in het literatuuronderwijs en door in te gaan
op de vele mogelijke links komt het intertekstuele netwerk in beeld, en komt ook het
proces van canonvorming ter sprake. Zo leren leerlingen teksten kennen die in onze
cultuur een centrale rol vervullen. Of dit terecht of onterecht is, wordt in het midden
gelaten (dát staat precies ter discussie), maar ze staan wel in het middelpunt van de
gedeelde kennis die cultureel geletterden gebruiken. Dat laatste werkwoord wordt
hier dan ook beklemtoond: het gaat om het gebruik van die kennis zoals het ook om
het gebruik gaat van de klassieke werken. En hierbij kan ook de jeugdcultuur
geconfronteerd worden met andere vormen van cultuur uit het heden en het verleden.
André Mottart is verbonden aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit
Gent. Hij is eveneens redacteur van Tsjip/Letteren.
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Over het leven na de dood
In de wijk in Eindhoven waar ik zo'n vijftien jaar gewoond heb, een wijk
met huizen die vrijwel allemaal stammen uit de jaren dertig van de vorige
eeuw, heeft men de straten vernoemd naar literaire auteurs die destijds
populair waren, het verdienden om vereeuwigd te worden op een
straatnaambordje. Dus kan men daar nu wonen en wandelen in de Jacques
Perkstraat of de Herman Heijermanslaan, maar ook in de Melati van
Javalaan en de Johan Vestersweg en de Van Coothstraat en de
Poelhekkelaan en de Van der Lansstraat en de Broerelaan. Ooit iets
gelezen van deze beroemde auteurs? Literaire roem is vaak vergankelijk,
de onsterfelijkheid die auteurs tijdens hun leven soms wordt toegedicht,
blijkt na hun dood toch opgeheven te kunnen worden. Waarom zijn
sommige auteurs na hun dood nog springlevend en anderen echt
morsdood? Wat maakt auteurs überhaupt populair, bekend, geliefd? De
kwaliteit van hun werk, is het voor de hand liggende antwoord, maar
simpele antwoorden deugen meestal niet.
Joop Dirksen

Levende auteurs
De ‘populariteit’ van levende auteurs lijkt een mix, een optelsom van kwaliteit,
toegankelijkheid, uitgeefstrategie en media-aandacht.
Dat kwaliteit alleen niet voldoende is, bewijst bijvoorbeeld Maria Stahlie. Alle
recensenten loven haar werk, er is blijkbaar een lezersgroep, maar ze blijft een auteur
in de marge van het literaire wereldje. Toegankelijkheid alleen is natuurlijk ook geen
criterium, anders zouden Bouquetreekstitels in groten getale de longlist van de
Librisprijs vullen. Maar zolang Geerten Meijsing bleef vasthouden aan zijn streven
dat zijn eruditie in elke zin die hij schreef, merkbaar moest zijn, kwam hij niet verder
dan een te verwaarlozen groep lezers. Toen hij met Veranderlijk en wisselvallig
concessies deed en zijn bespiegelingen over zijn depressies afwisselde met pakkende
erotische verhalen, kreeg hij behalve de Ako-literatuurprijs ook ineens veel meer
aandacht en veel meer lezers.
Uitgeefstrategie speelt een rol: natuurlijk (?) geloven uitgevers in wat ze uitgeven,
geloven ze in de verkoopbaarheid van het werk dat ze op de markt brengen. De vooren najaarsaanbiedingen aan de boekhandels staan, als je de wervende teksten moet
geloven, boordevol meesterwerken. Toch is er duidelijk meer nodig dan wat
aanbevelingskreten. Vassalucci is een goed voorbeeld van een uitgever die stevig
aan de weg timmert: dat werkt zonder meer verkoopbevorderend maar het jaagt veel
recensenten in het harnas. De manier waarop De gelukkige huisvrouw, van Heleen
van Royen ‘in de markt is gezet’ heeft er aantoonbaar aan bijgedragen dat het boek
door vrijwel alle recensenten is neergesabeld. Lees er de recensies maar op na: in
vrijwel alle wordt er uitvoerig ingegaan op de manier van presenteren door de uitgever
(met een website met daarop de auteur in uitdagende pose afgebeeld!), maar van een
serieuze, inhoudelijke bespreking is geen sprake. En dat terwijl het boek toch duidelijk
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kwaliteiten heeft. Of Van Royen ondanks of dankzij haar uitgever, kwaliteit genoeg
bezit om aan het literaire firmament te blijven, moet nog blijken.
Ook de manier waarop Lulu Wang door dezelfde uitgever is gepresenteerd, heeft
gewerkt, maar hier blijkt dat uitgeefstrategie alleen ook niet voldoende is. Al in het
laatste deel van Het Lelietheater werd zichtbaar, wat later alleen maar werd bevestigd:
dat Lulu niet kan schrijven en dus geruisloos van het toneel aan het verdwijnen is
waar ze met zoveel poeha opgeduwd was. De media spelen een belangrijke rol en
dan niet alleen de literatuurpagina's
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van krant en opinieblad - al is het voor een boek dat niet gerecenseerd wordt, vrijwel
onmogelijk om door te breken -. maar ook en vooral ‘indirecte’ mediaaandacht, dat
wil zeggen aandacht voor de auteur: human interest-verhalen in damesbladen, op de
televisie verschijnen in welk verband ook, een rel (laten) schoppen: allemaal prima.
Een literaire prijs levert natuurlijk ook veel aandacht op, verfilming van het boek is
in alle opzichten lonend; eigenlijk is alles wat het boek, maar ook de man of vrouw
achter het boek in de schijnwerpers zet, mooi meegenomen.
Belangrijk is wel dat de auteur een beetje ‘oogt’ en een beetje ‘bekt’. Joost
Zwagerman als ideale schoonzoon in praatprogramma's, Ronald Giphart als vrolijke
jonge hond overal aanwezig waar maar behoefte bestaat aan geestige, seksueel getinte
oneliners, Nelleke Noordervliet met een serieuze column in een serieuze krant, Connie
Palmen met haar opmerkelijke partnerkeuzes, het zijn allemaal auteurs die
mediaaandacht krijgen, los van hun literaire werk; dat dat hun verkoopcijfers positief
beïnvloedt, lijdt geen twijfel.
Daarnaast - het zou bijna achter al deze bijkomende factoren verdwijnen - speelt
als ‘succesfactor’ literaire kwaliteit natuurlijk ook een rol. Maar gezien de volstrekte
onmeetbaarheid en de volstrekte subjectiviteit daarvan, is het een uitermate vaag
criterium.

Jeroen Brouwers
Jeroen Brouwers beschrijft in Winterlicht onder andere zijn ervaringen als lector bij
een uitgeverij: de stapels manuscripten die dagelijks op zijn bureau belanden, allemaal
afkomstig van mensen die toch oprecht dachten dat ze een meesterwerk hadden
afgescheiden. De lector is de eerste zeef: ‘..de enige échte, eminente kenner van de
literatuur van zijn dagen: behalve dat hij leest en bijhoudt wat er zoal aan “schone
letteren” verschijnt, heeft hij gelezen en bijgehouden wat er niet verschijnt: alleen
hij weet wat er intussen óók nog aan “belletrie” is afgescheiden waarvan, behalve
hij, nooit enige lezer kennis zal hebben genomen, omdat het voor uitgave werd
afgekeurd. (...) Wat door de literatuurkritiek als “middelmatig” wordt aangeduid, of
als “inferieur” wordt afgewezen, of zelfs, nog erger, op grond van absolute
waardeloosheid wordt doodgezwegen, is nog altijd het beste wat de lector van de
uitgeverij naar eer en artistiek geweten uit de hem overspoeld hebbende zee van
manuscripten heeft opgepikt. (...) Van mijn uitgeversbezigheden heb ik geleerd, dat
het past om een groot respect te hebben voor wat in de literatuur wél goed is, respect
voor de ernst, de verbetenheid en de moed waarmee de enkele échte schrijvers die
ons land bezit aan hun oeuvre werken, respect voor de eenzaamheid die de
eenzaamheid is van de paradijsvogel die moet leven tussen de horden kraaien die
hem zijn talent misgunnen, hem persoonlijk verdacht maken, zijn compromisloze
kunstenaarschap honen en zijn prestaties kleineren.’ (Winterlicht, p. 29-32)
Het zal wel duidelijk zijn hoe Brouwers denkt over alle bijkomende, niet strikt literaire
factoren die bijdragen aan iemands literaire succes: het enige dat volgens hem telt,
is de bezieling, de volstrekte gedrevenheid van een kunstenaar die niet anders kan
dan scheppen, worstelend met de angst om niet goed genoeg te kunnen uitdrukken
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wat hem bezighoudt, gekweld door doodsangst. Literaire kwaliteit vereist ‘totale
overgave’. Betekent dat weer dat elke auteur die niet die onvoorwaardelijke
gedrevenheid bezit, niet deugt? Is alleen de fulltime schrijver, eenzaam in armoede
op zijn zolderkamertje bezig, een uitverkorene? We komen via nog levende auteurs
niet veel dichter bij een antwoord op de vraag waarmee we gestart zijn: wat maakt
een auteur bekend, populair, geliefd? Wellicht levert een kijkje op het kerkhof wat
meer duidelijkheid.

Dode auteurs
Waarom zijn sommige allang overleden auteurs nog springlevend, en andere
morsdood?
Simon Vestdijk was tijdens zijn leven een aandachttrekkend auteur, alom
gerespecteerd, met de glans van onsterfelijkheid om zich heen. Nu leest geen mens
nog iets van zijn werk. Zijn al zijn populaire romans - om ons daartoe maar even te
beperken - ineens waardeloos geworden? Terug tot Ina Damman, Pastorale 43, De
kellner en de levenden: allemaal rijp voor het oud papier?
Waarom wordt Willem Elsschot nog wél gelezen en Louis Couperus en F.
Bordewijk, terwijl destijds veelbelovende tijdgenoten in de vergetelheid zijn geraakt?
Weer is er waarschijnlijk sprake van een mix van factoren: waar de auteur niet meer
op de televisie kan verschijnen, moet er toch duidelijk meer sprake zijn van literaire
kwaliteit, een aansprekende thematiek, een niet al te tijdgebonden verwoording. Maar
ook hier spelen buitenliteraire factoren een rol.
Zou Elsschot nog steeds even populair zijn als niet het naar hem genoemde
Genootschap allerlei activiteiten ontwikkelde en daarmee zijn naam en zijn werk de
media instuurt? Voorzitter Vic van de Reijt kent de wegen naar de publiciteit en
hanteert die met succes. Meteen kan dan worden tegengeworpen dat er toch ook een
Vestdijkgenootschap is, en het hebben van een club van bewonderaars alleen is dus
niet voldoende om onsterfelijk te blijven.
Elsschots onderwerpen en met name de nuchtere, heldere wijze waarop hij die
onderwerpen belichtte, spreken blijkbaar meer lezers aan dan de wat stroeve stijl van
Vestdijk.
Couperus heeft, zou je kunnen stellen,
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de Indiëlobby als steun in de rug: zolang in Den Haag nog (nakomelingen van)
Indiëgangers temidden van de relikwieën uit Nederlands-Indië voortleven, blijft het
werk van Couperus leven. Een televisiebewerking van De stille kracht, en een
toneelversie hebben overigens zeker ook hun bijdrage geleverd aan de conservering
van de onsterfelijkheid van deze dode.
Bordewijk mag Mike van Diem dankbaar zijn, die met een flitsende verfilming
Karakter weer revitaliseerde; daarnaast is het feit dat Bint heel bruikbaar is om
leerlingen het beetje schooltucht dat tegenwoordig nog bestaat, te laten accepteren
(‘als jullie niet willen luisteren, voer ik een Bintbewind in!’) en het resultaat is toch
tenminste weer wat decennia méér onsterfelijkheid voor deze ook al in Den Haag
opgegroeide auteur. Zou de conservatieve uitstraling van die woonplaats er misschien
ook nog iets mee te maken hebben?

Reanimatiecursus
Een belangrijke rol in dit alles kan overigens weggelegd zijn voor u, beste docent.
U heeft immers toch wel enige inbreng in de canonvorming op uw school. U hebt,
als het goed is, toch behoorlijk wat invloed op de invulling van de literatuurlijsten
van uw pupillen. Nu gaan we er, optimistisch als we zijn, van uit dat u niet met een
volstrekt vaste, dichtgetimmerde lijst werkt (‘Jongens en meisjes, jullie mogen jullie
boeken kiezen uit deze lijst van vijfentwintig titels. Dit zijn de boeken die ik destijds
gelezen heb, en waarom zouden die dan ineens niet meer geschikt zijn voor júllie?!’).
Dat betekent dat u probeert om op maat te adviseren, te zorgen dat het goede boek
op het goede moment bij de goede leerling komt. Natuurlijk zult u daarbij aan
zwakkere lezers vooral de wat toegankelijker boeken aanraden, maar de competentere
lezers kunt u natuurlijk veel ruimer bedienen. Het is natuurlijk heel goed mogelijk,
en ook aanbevelenswaardig om bij die advisering van de beter leerlingen wat
stokpaarden te berijden: waarom zou u uw leesgenot ook niet gunnen aan uw
leerlingen? Zo zou u uw privé-reanimatieproces-van-een-gestorven-auteur in beweging
kunnen zetten, de auteur van uw voorkeur onsterfelijk kunnen maken. Hebt u een
lievelingsauteur die al verscheiden is, of op korte termijn de kans loopt om heen te
gaan, en voorziet u problemen met zijn of haar onsterfelijkheid: doe er iets aan! En
onderschat niet die kans op problemen met het verkrijgen en behouden van
onsterfelijkheid: ook, zelfs de zogenaamde ‘Grote Drie’ zijn kwetsbaar: rondom
Hermans wordt het al wat stiller, al zullen Nooit meer slapen en De donkere kamer
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van Damocles ongetwijfeld nog decennialang gelezen worden. Reve is fysiek en
mentaal al ver heen, en zonder zijn lijzige ironische verbale ondersteuning zal veel
van zijn werk na zijn dood ook in de vergetelheid verdwijnen; slechts Mulisch zal
dankzij de omweg van de internationale lof bij ons toch nog een bekend auteur
blijven, lang na zijn dood (het ‘Homerus, Dante, Mulisch’-citaat doet het ongetwijfeld
nog vele decennia, wat zeg ik, vele eeuwen uitstekend in flapteksten!). Overigens is
de sterk gedaalde populariteit van een aanvankelijk ook onuitroeibaar geacht fenomeen
als Wolkers, weer even aan het stijgen dankzij de herkenning door allochtone zich
emanciperende, dus stevig strijd met hun strenge, godsdienstig geïnspireerde vaders
leverende jongeren.
Ik geef u hier wat reanimatietechnieken, aan de hand van een concreet voorbeeld:
een auteur die dreigt weg te drijven in de nevelen van de vergetelheid terwijl hij in
mijn ogen onsterfelijkheid verdient, Anton Koolhaas. Tijdens zijn leven een
gerespecteerd en veelgelezen auteur, nu hoogstens nog bekend van zijn
hit-voor-middelbarescholieren Vanwege een tere huid. Ter illustratie van zijn
vergankelijkheid: zoon Rem, de architect, werd jarenlang aangeduid als ‘de zoon
van Anton’; nu zijn de verhoudingen omgekeerd en is Anton voorzover hij nog ooit
ter sprake
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komt, ‘de vader van Rem’: zo gaat dat met vaders en zonen.
Wat we - u en ik, want ik ga ervan uit dat u het tot nu toe volledig met me eens
bent - wat we gaan doen om Koolhaas toch tenminste een jaar of dertig onsterfelijk
te maken, is het volgende: in de literatuurlessen in vier havo/vwo laten we leerlingen
korte verhalen van Koolhaas lezen en uitwerken in een leesverslag. Twee suggesties:
‘Gif van de overkant’ (uit de bundel Poging tot instinct), dat via een inkijkje in de
wereld van ratten laat zien hoe individualiteit op gespannen voet staat met de macht,
de rol van de groep: dat een groep die afwijkende eenlingen niet de ruimte biedt,
daar zelf op den duur aan te gronde gaat. Het is een vlot leesbaar verhaal, met aardige
structuurelementen, dus ook als demonstratiemateriaal van literaire theorie heel
geschikt. Een tweede suggestie is ‘Mijnheer Tip is de dikste meneer’ (uit de bundel
Vergeet niet de leeuwen te aaien): een verhaal dat zich afspeelt in de varkensstal en
humoristisch maar indringend beschrijft dat we de dood verdringen tot hij voor de
deur staat. De thematiek van Koolhaas is tijdloos en spreekt (dus) iedereen, ook jonge
lezers aan. Via zijn dieren geeft hij zijn kijk op leven en dood: ‘pas als je je bewust
bent van je sterfelijkheid kun je ten volle leven,’ of: ‘vroeg of laat realiseert ieder
zich het naderende einde en reageert daarop op de hem kenmerkende wijze.’
Daarnaast schrijft hij over liefde en vriendschap, over boven jezelf uitstijgen, hoe
klein en kwetsbaar je ook bent. Herkenbaar, boeiend en ‘leerzaam’. Zijn
dierenverhalen zijn sowieso uniek in de literatuur: de wijze waarop hij dieren als
dieren laat optreden, ze volstrekt geloofwaardig ‘van binnenuit’ presenteert, is
ongeëvenaard in de wereld. Als er door de behandeling van wat korte verhalen
interesse is ontstaan, kunt u wijzen op de bundels met meer van dit soort
dierenverhalen, maar ook op de romans van Koolhaas, enerzijds romans waarin
dieren nog een belangrijke rol spelen, zoals De geluiden van de eerste dag, het bij
redelijk wat leerlingen al bekende Vanwege een tere huid, Ten koste van een hagedis
en De hond in het lege huis, anderzijds ook mooie mensenromans als Tot waar zal
ik je brengen en Een aanzienlijke vertraging. Als u in een of twee zinnetjes uitlegt
waar deze prachtboeken overgaan, dat Koolhaas geobsedeerd was door de angst om
zijn partner te verliezen, maar ook op een prachtige manier over gewone, heel
herkenbare liefdesrelaties kon schrijven, relaties zoals u en ik ze hebben, dan kunt
u ervan overtuigd zijn dat leerlingen eens een Koolhaas uit de (bibliotheek) kast
halen, zeker als u een beetje druk op de ketel zet: ‘een leerling die literatuur een
beetje serieus neemt, mag deze schrijver niet laten ontbreken op zijn lijst!’
Koolhaas, zo maakt u vervolgens aan uw geïnteresseerd geraakte leerlingen
duidelijk, was veel met film bezig (een aanbeveling voor de leerling van nu, die dat
meestal ook wel een aantrekkelijk medium vindt!). U beschrijft zijn baanbrekend
werk als directeur van de filmacademie in een tijd dat de Nederlandse film per definitie
op hoongelach kon rekenen. Een heel andere tijd dan nu, nu Nederlandse films en
filmers stevig aan de weg timmeren en lauweren oogsten. Dat de rol van Koolhaas
hierin moeilijk meetbaar is, hoeft u natuurlijk er niet bij te vertellen.
De verfilming van de roman van Koolhaas De nagel achter het behang onder de
titel Dokter Pulder zaait papavers mag ook nu nog heel geslaagd genoemd worden.
Te huur in de betere videotheken: toon wat fragmenten als smaakmaker! Vervolgens
doen anekdoten over Koolhaas het ook nog altijd aardig: over zijn slordigheid als
schrijver, het feit dat hij steeds de kerstvakantie benutte om even een complete roman
te schrijven! Zelfs na zorgvuldige werkzaamheden van zijn redacteur bij de uitgeverij,
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bleven er nog wel onzorgvuldigheden staan in veel van zijn boeken. Loof een prijs
uit voor de leerling die er een aantal weet op te sporen in het door hem of haar gelezen
boek.
Over Koolhaas zijn erg interessante studies verschenen. Twee werkjes die u zeker
onder de aandacht van uw leerlingen zou moeten brengen zijn Koolhaas onder de
mensen en Vertellen is menselijk: het een erg positief, van de hand van Wam de
Moor, die als criticus op een gegeven moment een briefwisseling aanging met de
auteur en daarvan verslag uitbrengt in dit boekje; het andere een stukje negatiever,
van de hand van Jacques Kruithof, met name over de vertelwijze van Koolhaas, het
auctoriale vertelperspectief dat bij Kruithof soms irritatie opwekt, wat bij Koolhaas
op zijn beurt weer hevige woede teweegbracht.
De niet zo in literatuur geïnteresseerde jongens, meestal de natuurprofielboys,
kunt u misschien nog lokken door erop te wijzen dat Koolhaas in romanvorm de
evolutietheorie eens kritisch bekeken en origineel bewerkt heeft in een erg apart,
verrassend boek, Nieuwe maan.
Dat het na al deze activiteiten tijd wordt om de oprichting van een Anton Koolhaas
Genootschap te gaan overwegen, zal duidelijk zijn. Dat is het enige nog ontbrekende
ingrediënt in het recept voor onsterfelijkheid dat ik boven gaf. Bij uw leerlingen heeft
u binnenkort ongetwijfeld al potentiële leden, ik bij de mijne ook, dat moet dus
lukken. Ik hoor nog wel van u.
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding leesdossier en
van Dossier lezen. een literatuuronderwijsmethode.
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De canon is voor luie docenten
De canon bezien
Op 10 januari stond er in de Volkskrant een cartoon van Stefan Verwey.
Je ziet een quizmaster aan drie kandidaten de volgende vraag stellen: ‘De
PC Hooftprijs is A: genoemd naar een dure winkelstraat, of B:...’ De
kandidaten kijken bedremmeld. Alsof ze allemaal de Tweede Fase met
goed gevolg hebben doorlopen zonder ooit iets te hebben geleerd. De
vraag is of ze het antwoord zouden moeten weten.
Coen Peppelenbos
Dat is een lastige vraag die ik ook aan mezelf moet stellen. Vind je dat leerlingen en
studenten de belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur moeten kennen en
zo ja: waarom? De uitkomst moet meer zijn dan de hoop dat die mensen, als ze in
een quiz staan, een goed antwoord op een vraag kunnen geven. Vanuit mijn eigen
praktijk als eerste- en tweedegraads lerarenopleider, schrijver van schoolboeken,
recensent en redacteur van het literaire blad Tzum zal ik daar proberen antwoord op
te krijgen.

Citeerdrift
Ik begin maar met het laatste. Tzum is een klein literair blad met een zekere huiver
voor de academische manier van literatuur bekijken. Het is vrij makkelijk om een
interessant blad te maken over een dode schrijver en daarmee te scoren. Multatuli
honderd jaar dood? Themanummer. Nescio vijftig jaar dood? Themanummer. Nog
beter is het om een wat onbekende Baltische schrijver te nemen, daar enkele dingen
van te vertalen, er een paar mooie doorwrochte stukken bij te voegen en hiep hiep
hoera, we zijn weer klaar.
Grote namen en artikelen met voetnoten doen het altijd goed bij recensenten. Maar
ik wil een blad dat mijn moeder ook kan lezen. Dus liever artikelen zonder
verwijzingen naar beroemde, maar onleesbare Franse filosofen. Ik wil dat een
achttienjarige ook mijn blad kan lezen, zonder zich meteen buitengesloten te voelen
door de citeerdrift van de universitair geschoolde. Wat we dan ook proberen is om
in eerste instantie een leesbaar tijdschrift te maken. De ene keer lukt dat beter dan
de andere keer, maar over het algemeen hebben we een lezerspubliek dat blij is dat
ze ongedwongen literatuur kunnen lezen.
Wat doen we aan de canon? Niets. Tegelijkertijd hoop je, doordat je nieuwe, jonge,
onbekende schrijvers en dichters de mogelijkheid geeft om te publiceren, dat je een
tegenwicht kunt bieden aan bladen die pronken met de paradepaardjes van hun eigen
uitgeverij. Bekend (Arthur Japin) staat in ons blad naast onbekend (Sieger M.
Geertsma). En dan hoop je dat de lezer zo vaak Sieger M. Geertsma leest, dat hij
uiteindelijk een bundel wil lezen van Sieger M. Geertsma. Liever een nieuw gedicht
van Sieger M. Geertsma dan het drieduizendste gedicht van Bernlef - hoezeer ik die
ook waardeer. Dat werk aan een literair blad is in zoverre enerverend, dat je het
gevoel hebt dat je erbij bent, wanneer nieuwe schrijvers zich melden, dat je hun eerste
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schreden op het literaire pad ziet zetten. Dan mag een schrijver nog eens vallen. Dat
proces wil ik zien, daar wil ik bij zijn.
Arthur Japin werd medewerker van ons blad op het moment dat hij net grote
waardering kreeg voor De zwarte met het witte hart. Tot nu toe is hij ons trouw
gebleven door elke keer een tiental pagina's te geven met fragmenten uit zijn dagboek.
Dat doet hij voor een schamele boekenbon. Intussen heeft zijn roman de harten van
vele leraren veroverd. Op de Dag van het Literatuuronderwijs vorig jaar werd het
resultaat bekend van Bulboeks Smaakmakersenquête. Daar stond Japin bij de favoriete
boeken van docenten op een gedeelde derde plaats. Misschien hoort hij binnen enkele
jaren wel tot de canon.

Eerst Tartt
Sinds 1995 schrijf ik recensies voor de Leeuwarder Courant, een dagblad dat veel
aan literatuur doet - van de regionale bladen de enige die wekelijks twee
boekenpagina's publiceert. Dat lijkt veel, maar in de praktijk komt het neer op een
non-fictiepagina en een fictiepagina. Op de fictiepagina komt in ieder geval elke
week een stuk over jeugd-
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boeken en een stuk over een Fries boek. Je houdt dan ruimte over voor drie à vier
recensies.
Per jaar komen er honderden boeken uit, wekelijks tientallen. Als ik op de redactie
kom zie ik mijn eindredactrice meestal zitten achter stapels boeken die ze nog moet
‘uitzetten’. De keus die zij maakt is voor een deel gebaseerd op wat de recensenten
willen en voor een ander deel op wat moet. Behoort een auteur eenmaal tot de moderne
canon, dan hoor je daar als krant natuurlijk over te schrijven. Nieuwe Harry Mulisch?
Nieuwe Donna Tartt? Zo snel mogelijk een recensie.
Misschien is dat onterecht, want onbekende schrijvers krijgen dan minder kans.
Of ze worden later gerecenseerd, of helemaal niet. Toch kun je als recensent ook
schrijvers naar voren halen die niet zo vaak gelezen worden. Dat is ook het spannende
als je tussen die grote stapel nieuwe boeken snuffelt: zit er wat tussen, is er een grote
verrassing? Zo heb ik de afgelopen jaren een aantal nieuwe (buitenlandse) schrijvers
ontdekt die fantastisch zijn: Jim Heynen, Colm Tóibin, Etgar Keret, Fouad Laroui
en David Sedaris. In hun boeken gebeurt iets. Je wordt gegrepen door het boek en
het doet er niet toe of iemand tot de canon behoort of niet, als het boek maar intrigeert,
fascineert, uitdaagt of stelling neemt. De grote namen zijn leuk, maar ik wil in eerste
instantie door het boek gegrepen worden.

Pas op voor de Veluwe
Tot nu toe heb ik tweemaal meegewerkt - ik kan het iedereen van harte afraden - aan
een methode: Goed Nederlands (voor de basisvorming) en Metropool (een
literatuurmethode voor de Tweede Fase). Alhoewel het uitgangspunt voor beide
methodes verschillend was, heb ik toch geprobeerd om zowel voor de jeugdliteratuur
als voor de volwassenenliteratuur nieuwe namen en nieuwe fragmenten te vinden.
Dus niet weer Thea Beckman met haar Kruistocht in spijkerbroek.
Ik stapte vaak naar de kinderboekenwinkel in Groningen om zo recent mogelijk
jeugdboeken te krijgen. Educatieve uitgeverijen zijn daar niet zo blij mee. Ze hebben
het idee dat de gemiddelde docent Nederlands een wat achterlopend figuur is, die
nooit meer heeft gelezen dan wat in zijn studie is aangeboden. Nieuwe namen
schrikken af; van schrijvers die ze niet twintig jaar geleden op de opleiding behandeld
kregen, willen ze niets weten. Dat bent u natuurlijk niet, anders zou u niet dit blad
lezen, maar al uw collega's zijn dat wel. Docenten kiezen vaak voor de grootste
gemene deler bij het uitkiezen van een methode. Als ze daar veel teksten in
tegenkomen die ze kennen dan zijn ze blij. Dan kopen ze zo'n boek. En een uitgever
is niet tevreden als hij een mooi boek maakt, hij is alleen blij als hij een mooi boek
verkoopt.
Bij het werken aan Goed Nederlands viel de boekenkeuze nog wel mee. We werden
alleen geconfronteerd met totaal onverwachte reacties. Een school op de Veluwe
wilde ons boek niet aanschaffen omdat er in het eerste deel een gedicht stond met
de zin: ‘ik droeg als eerste een behaatje/ik was als eerste ongesteld’. Sindsdien moest
ik iets behoedzamer omspringen met teksten. Als er gevloekt werd of ‘jeetje’ gezegd,
dan kozen we liever een ander fragment. Elke vloek of verwijzing naar iets seksueels
zorgt voor een keldering van de verkoopcijfers. Bij die megascholen die we nu
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hebben, betekent dat al snel een derving van duizenden exemplaren. Dan kun je nog
zo'n mooi fragment hebben, de portemonnee komt eerst.
Bij Metropool was de opdracht in eerste instantie heel vrij. We zouden een methode
maken die voor Geïntegreerd Literatuuronderwijs (GLO) geschikt kon zijn, maar
ook los daarvan gebruikt kon worden. We zouden een nieuwe en frisse aanpak
voorstaan met de nadruk op leeservaring en leesplezier. Ik had als redacteur van het
deel Nederlands een grote vrijheid in het kiezen van auteurs. Gelukkig kwam er een
heel fris boek uit, met veel nog niet eerder opgenomen teksten, een nieuwe manier
van vragen en andere kijk op literatuur.
De gedachte achter Metropool was vrij simpel. Met het aantal uren dat in de Tweede
Fase is vrijgemaakt voor literatuur, kun je niet meer op de ouderwetse manier
lesgeven. De hele canon behandelen, beginnend met Van Veldeke en eindigend bij
Vestdijk, is onbegonnen werk. Dat lukt niet meer in die uren. Dus kozen we ervoor
om maar één periode (de Middeleeuwen) wat uitvoeriger te behandelen en de rest
niet. Voor de rest zouden we jong, wild en verfrissend zijn.
Bij de eindredactie ging dat mis. Na enorm veel schrijven en herschrijven besloot
de uitgeverij opeens dat de teksten te weinig body hadden. Wat het precies was wisten
ze niet, maar ze misten body. Dus werd er nog iemand bijgehaald die alleen maar
even de tussenteksten, dus niet de fragmenten en de vragen, zou voorzien van body.
Ik was doodmoe na dag en nacht aan de methode te hebben geschreven, dus ik stemde
monkelend toe. Toen ik de proefdruk kreeg schrok ik me wild.
Een groot deel van de fragmenten was toch gewijzigd, de vragen waren veranderd
van ervaringsgericht naar meer tekstgericht. Naast een prachtig verhaal van Huub
Beurskens (bijna nooit opgenomen in methodes) stond ‘Brommer op zee’ van J.M.A.
Biesheuvel (ook een mooi verhaal, maar o zo vaak gebloemleesd). En zo waren er
heel wat leuke fragmenten vervangen door succes-
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nummers uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, met als treurig dieptepunt een
verhaal van Judicus Verstegen (Wie? Ga zoeken in uw plaatselijke bibliotheek.).
Een vooruitstrevend boek was binnen enkele weken weer een mainstreamboek
geworden: klaar voor de luie leraar die blij is met teksten die hij herkent, want dan
hoeft hij zich niet opnieuw te verdiepen in de materie.
De stampei die ik erover maakte, bracht in ieder geval aan het licht dat het niet
lukt om een grote uitgeverij

verfrissende boeken te laten maken. Metropool is een goed boek, daar niet van, maar
ik zie altijd het boek dat het had kunnen zijn. Een uitgeverij, zeker een grote, wil
vooral de grijze muis bereiken. Gemiddelde leeftijd 47, reikhalzend uitziend naar de
nieuwe historische roman van Hella Haasse, fulminerend naar al dat jonge grut, zoals
Ronald Giphart, dat alleen over seks kan schrijven. Bij Wolters-Noordhoff sta ik nu
bekend als lastig: ze vragen me niet meer voor een nieuwe methode.

Ken ik niet
Dan maar gewoon lesgeven. De discussie over de kennis van de canon (en de hele
literatuurgeschiedenis daarbij) is op dit moment zeer actueel. De opleiding van
tweedegraads leraren wordt terecht steeds meer toegespitst op het werkveld. Waarom
zouden die studenten, die later toch alleen in de basisvorming les gaan geven,
historische letterkunde moeten lezen? Waarom moeten zij de Beatrijs kennen? Het
antwoord: een docent moet een brede algemene ontwikkeling hebben en brede
interesse in zijn eigen vakgebied. De trend is echter in een andere richting. Een
collega van me kon vroeger een heel jaar lesgeven over de Middeleeuwen, nu moet
ze binnen vijf weken klaar zijn. Aan bod komt slechts een keus uit de hoogtepunten.
De canon tot 1945, gedicteerd door de oudere literatuurgeschiedenissen, is verworden
tot een klein lijstje ‘greatest hits’.
De Maatschappij der Nederlandse letterkunde heeft een tijd terug een top honderd
gepresenteerd met daarop de canon. Van die top honderd lezen ze bij ons maar dertig
titels. En zelfs van die dertig titels kun je je afvragen in hoeverre ze noodzakelijk
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zijn voor een tweedegraads leraar. Het aantal boeken is voor de eerstegraads
lerarenopleiding hetzelfde. De inspectie vond vorig jaar dat er toch nog teveel nadruk
op die historische letterkunde lag.
De kaarten lijken me wel geschud voor de canon en de historische letterkunde. Ik
ervaar het wel degelijk als een verarming dat zelfs studenten Nederlands niet meer
weten wat er in de Mariken staat. Maar dan moeten we weer een hele nieuwe discussie
starten over het nut van niet direct toepasbare kennis. De vraag die je aan de
historische letterkunde kunt stellen is overigens binnen de tweedegraadsopleidingen
net zo actueel voor de moderne letterkunde. Waarom zouden studenten
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W.F. Hermans lezen als ze toch alleen maar jeugdliteratuur nodig hebben in de
praktijk?
Ik heb voor een aantal van mijn letterkundevakken besloten dat ik de studenten
vooral kennis laat maken met de allermodernsten. Ze krijgen in het eerste jaar de
opdracht een leesdossier te maken en een groslijst met boeken van de laatste twee
jaar. De namen die erop staan zijn vaak volslagen onbekend. Nou is dat niet zo
moeilijk, want laatst vroeg ik of ze werk van Hugo Claus kenden en was een
ijzingwekkende stilte mijn deel, laat staan dat ze Erwin Mortier of Tom Lanoye
hebben gelezen.

Het leeft
En toch zie je dat ze langzamerhand beginnen met lezen en dat ze er ook lol in krijgen.
Rascha Peper, voor velen onbekend, blijkt opeens een hit.
Ronald Giphart, een door docenten onderschat auteur, levert stof tot discussie.
Tonnus Oosterhoff brengt opeens hun opvattingen over poëzie aan het wankelen.
Geen enkele schrijver behoort vooralsnog tot de canon, maar er gebeurt wel iets met
de studenten. En voor alles is dat mijn uitgangspunt bij het geven van letterkunde maar ook het maken van een blad en het recenseren: het kunnen vinden en benoemen
van een esthetische ervaring.
Veel collega's zullen dat moment koesteren bij hun leerling: opeens lijken ze
gegrepen te zijn door een boek en vanaf dat moment groeit hun enthousiasme.
Uiteindelijk vind ik dat belangrijker dan het antwoord op de vraag wie P.C. Hooft
is. Ik betreur de afbraak van kennis, maar ik juich die leraren toe die leerlingen met
passie begeleiden in hun zoektocht naar wat mooi, interessant of uitdagend is. Of
dat nu met Louis Couperus gebeurt of met Joost Zwagerman. Ik vermoed alleen dat
je met Zwagerman meer kans maakt. De leraar die zich alleen beperkt tot de canon
is lui.
Coen Peppelenbos is leraar Nederlands aan het Nienoordcollege in Leek en
lerarenopleider aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Daarnaast is hij
redacteur van het tijdschrift Tzum en schrijft hij recensies voor de Leeuwarder
Courant.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

21

Dalende meesters en stimulerende moeders
De invloed van school en huis op het lezen op de lange termijn
De cijfers liegen er niet om. Jongeren gaan steeds minder lezen en dat
proces is al geruime tijd aan de gang. De keukentafeldeskundigen die de
talkshows bevolken of de columns in de dagbladen volschrijven, zullen er
ongetwijfeld al een verklaring of zelfs een oplossing voor gevonden hebben,
maar tot nu toe was er nog weinig empirisch onderzoek dat een goed beeld
geeft van wat er aan de hand is. Daar is sinds kort verandering in gekomen.
Begin maart promoveerde Marc Verboord op een grootschalig onderzoek
naar de invloed van ouders, school en populaire cultuur op het leesgedrag
op de lange termijn. Een van zijn belangrijkste bevindingen is:
leerlinggericht literatuuronderwijs helpt!
Cor Geljon
Enige jaren geleden spraken we op een ouderavond van een 5-vwo-klas met elkaar
over de mogelijkheden om het thuis-lezen te bevorderen. De een gaf zijn zoon een
paar dubbeltjes per gelezen bladzijde, een ander stopte altijd stiekem twee pockets
in de vakantierugzak en een derde praatte aan tafel altijd over het boek waarin ze
bezig was. Veel goede bedoelingen die soms ook een tijdje werkten, maar iedereen
stelde zich toch de vraag: wat voor effect zal dit hebben op de lange termijn? Datzelfde
geldt ook voor het onderwijs. De felle discussies over leerling- of leerstofgericht
literatuuronderwijs lijken sinds de invoering van het studiehuis en de nieuwe
eindtermen een beetje te zijn geluwd, maar in de praktijk kom je de twee toch zeer
verschillende benaderingen nog steeds naast elkaar tegen. Verdedigers van beide
methodes geloven oprecht in hun eigen gelijk, maar over het effect op de lange
termijn kunnen ze eigenlijk niets voorspellen. Er is wel onderzoek gedaan naar
bijvoorbeeld het effect van voorlezen aan kleine kinderen of het effect van bepaalde
methodes in het literatuuronderwijs, maar dan gaat het altijd over het effect op korte
termijn. We weten niet precies wat leerlingen er in hun latere leven aan overhouden,
wat ze er na zoveel jaren later nog mee doen. Tanja Janssen is een van de weinigen
die wel naar de langere termijn keek, maar zij beperkte zich tot enkele docenten en
leerlingen.
Begin maart promoveerde Marc Verboord op het proefschrift Moet de meester
dalen of de leerling klimmen?, waarin hij verslag doet van een grootschalig onderzoek
naar de invloed van ouders, onderwijs en de populaire cultuur op het lezen van boeken
op de lange termijn. Dit artikel is gebaseerd op een gesprek met de promovendus dat
enige weken voor de promotie plaatsvond.

Jong geleerd, oud gedaan?
Er wordt algemeen aangenomen dat wat je op jonge leeftijd hebt meegekregen in je
latere leven doorwerkt, met andere woorden: hoe meer je ouders je laten lezen, hoe
meer je zelf later ook gaat lezen. Goed literatuuronderwijs is dan eveneens een
belangrijke factor. Als dat zo is, zou dat een verklaring kunnen zijn voor de sterk
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afnemende leesfrequentie. Leerlingen van nu hebben wellicht minder dan hun
voorgangers van hun ouders meegekregen en het onderwijs was vroeger veel beter.
Publicaties waarin lezers aan het woord komen over hun literaire vorming, lijken dit
te illustreren. Vaak vertellen ze op welke manier ouders of leraren hen wel of niet
enthousiast gemaakt hebben voor lezen, maar eigenlijk weet je nooit of het werkelijk
zo is gegaan. Er zijn nogal wat gevallen bekend van fervente lezers en overtuigde
niet-lezers die hun leesgedrag toeschrijven dezelfde docent. Dat is op zich niet het
grootste probleem. De stijl van lesgeven kan door de een immers prettiger ervaren
zijn dan door de ander. Het probleem is vooral dat de beschrijving van wat er in de
lessen gebeurde, gekleurd kan zijn door de
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huidige interesse van de oud-leerling. Wat in het onderzoek tot nu toe ontbreekt, is
wat de ouders en de docenten indertijd feitelijk hebben gedaan.
Verboord wilde niet alleen weten wat de oud-leerlingen zich herinneren, maar hij
ondervroeg ook de ouders en de docenten. Hij kreeg hierbij de medewerking van 88
docenten op 34 scholen. Via de schoolarchieven werd contact gezocht met de ouders
van enkele eindexamenleerlingen van die docenten uit een bepaald jaar in de periode
1975-1998. Daarbij werd gestreefd naar een gelijke spreiding over de examenjaren
en examenniveaus. Bij elke docent zijn meer oudleerlingen uit hetzelfde examenjaar
gezocht. Gemiddeld zijn acht oud-leerlingen per docent ondervraagd. De ouders
schakelden op hun beurt hun kinderen in. Allen kregen een uitgebreide vragenlijst
te beantwoorden. Uiteindelijk hebben ongeveer 600 oud-leerlingen en hun ouders voor 90% moeders - aan het onderzoek meegedaan.
De belangrijkste vragen aan de oudleerlingen betreffen vooral hoeveel boeken ze
nu lezen, welke genres en auteurs ze vooral lezen en hoe hun televisiekijkgedrag was
toen ze jong waren. Het veelvuldig tv-kijken wordt immers vaak als belangrijke
factor genoemd voor het minder lezen. De gegevens van iedere oud-leerling konden
steeds gekoppeld worden aan die van de docent en de ouders. Resultaat: een breed
scala van materiaal over een periode van vijfentwintig jaar. Wat zijn de belangrijkste
uitkomsten?

De invloed van de ouders
De ouders kregen vragen over hun leesbevorderende activiteiten van destijds, zoals
voorlezen, praten over boeken, meenemen naar bibliotheek en boekhandel, boeken
geven als cadeau en aanmoedigingen om te lezen en de

eigen leesfrequentie in die periode. Met name de mate van stimuleren leidt volgens
het onderzoek tot grote verschillen in het lezen van boeken op de lange termijn.
Oud-leerlingen die in een gunstig leesklimaat opgroeiden, lezen later meer. Het is
opmerkelijk dat, tegen de verwachting in, het leesklimaat thuis in de loop der tijd
gunstiger is geworden. De leesfrequentie van de ouders is gestegen en het leesgedrag
van hun kinderen wordt steeds meer gestimuleerd.
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De invloed van de school
De docenten kregen tamelijk gedetailleerde vragen over hun literatuuronderwijs in
het uitgekozen examenjaar, bijvoorbeeld over de wekelijks bestede lestijd, de
doelstellingen, de didactiek, de werkvormen, het belang dat ze toen hechtten aan de
verschillende aspecten van het vak en het genre teksten en de auteurs die ze
behandelden.
Op die manier kreeg Verboord een beeld van hun literatuuronderwijs in dat jaar
en op grond van deze gegevens ging hij na of ze in een bepaald profiel pasten.
Bovendien had hij nu de mogelijkheid met hardere gegevens dan voorheen de trends
in en de ontwikkeling van het literatuuronderwijs in die vijfentwintig jaar aan te
geven. Eerdere onderzoeken waren vaak momentopnamen, die meestal ook nog eens
onderling verschillende aspecten betroffen. Daardoor waren ze lastig vergelijkbaar
en is er nauwelijks een lijn uit te destilleren. Een moeilijkheid bij dit soort onderzoek
blijft dat er altijd een zekere ruimte bestaat tussen retoriek en praktijk. Tanja Janssen
constateerde destijds al dat er nogal eens een discrepantie bestaat tussen wat leraren
als lesdoelen noemen en wat er werkelijk in de klas gebeurt.
Op grond van de antwoorden besloot Verboord te komen tot een tweedeling:
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cultuurgerichte en leerlinggerichte leraren. De eerste groep legt het accent op
cultuuroverdracht, de canon en esthetische vorming; de tweede groep kijkt meer naar
individuele en maatschappelijke vorming en leesplezier. Maar Verboord voegt daar
direct aan toe dat dit geen perfecte tegenpolen zijn, omdat je in de praktijk toch veel
mengvormen tegenkomt. Daarbij komt dat niet meer is na te gaan of de geschetste
lessituatie ook werkelijk de praktijk dekt.
Kijken we naar de resultaten dan zijn er inderdaad in de loop der tijd verschuivingen
te constateren. Docenten zeggen steeds vaker dat ze leerlinggericht werken en er is
steeds minder aandacht voor de traditioneel belangrijke auteurs en meer voor wat
leerlingen interessant vinden. Cultuurgerichte docenten gaan bovendien steeds meer
lijken op leerlinggerichte docenten. Die uitslag was misschien wel te verwachten,
maar het is interessant dat de cijfers dit nu ook aantonen. Die verandering hangt
overigens meer samen met het examenjaar dan met de leeftijd van de docent. Met
andere woorden: docenten schuiven op, het ligt meer aan de generatie leerlingen dan
aan de generatie docenten.
De lestijd die literatuur besteed wordt, is in de periode 1975 - 2001 afgenomen
met ongeveer 31 minuten. Ook het aantal te lezen boeken is, mede door de nieuwe
eindtermen, teruggelopen, maar het is wel een geleidelijk proces geweest. In 2001
lezen leerlingen voor hun lijst ongeveer tien boeken minder dan in 1975 en er is
minder aandacht voor de werken die tot de literaire canon gerekend worden. Overigens
is er onder de docenten van de laatste jaren een lichte opleving te bespeuren van de
overdracht van het klassieke literaire erfgoed.
De meest interessante conclusie van het onderzoek naar de rol van de school is
dat leerlinggericht literatuuronderwijs tot een hogere leesfrequentie leidt dan
cultuurgericht onderwijs. Hoe leerlinggerichter de docent werkte, hoe meer zijn
leerlingen later lezen. Cultuurgericht onderwijs heeft tot op zekere hoogte zelfs een
negatief effect. Hoe cultuurgerichter de docent, hoe minder zijn leerlingen later
blijken te lezen.
Leidt meer kennis tot een hogere leesfrequentie? Dat is moeilijk te meten, want
om welke kennis gaat het dan? Oud-leerlingen die veel kennis over schrijvers en
literaire stromingen vergaarden, lezen wel iets meer, maar dat heeft niet specifiek te
maken met cultuurgericht onderwijs. Het aantal lesuren is wel relevant. Hoe meer
lesuren een oud-leerling heeft gehad, hoe meer kennis hij vergaarde en hoe meer hij
later leest. En hoe hoger het examenniveau, hoe meer beter de kansen op een hogere
leesfrequentie.
Het belangrijkste blijft het aankweken van een positieve attitude en hoewel die
lastig meetbaar is, lijkt het succes van leerlinggericht onderwijs voor een groot deel
daarop te berusten.
Overigens is het duidelijk geworden dat de sterkste effecten te zien zijn als je de
gegevens over het literatuuronderwijs als geheel bekijkt; de deelaspecten afzonderlijk
leveren dikwijls te weinig verschil op.

Wat lezen ze?
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Het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift gaat over wat Verboord het ‘leesniveau’
noemt. In hoeverre lezen de oud-leerlingen prestigieuze auteurs, schrijvers die in het
literaire veld belangrijk worden gevonden, en welke genres zijn populair? Daarbij
betrok hij ook het leesniveau van de ouders en welke genres en auteurs hun docenten
in de klas behandelden.
Het blijkt dat recente generaties een lager leesniveau hebben dan hun voorgangers.
Dat geldt ook voor de werken die de docenten in de klas behandelen. Zij stellen in
de laatste jaren vaker minder-prestigieuze auteurs aan de orde dan vroeger. De
verschillen in didactiek doen er niet zoveel toe, alhoewel het leerlinggericht onderwijs
iets hoger scoort met het regelmatig lezen van literaire genres, niet met prestigieuze
auteurs. Het aantal lesuren is wel een factor. Hoe meer uren de docenten hadden,
hoe hoger het prestige van de door de oud-leerling gelezen auteurs. Het heeft echter
geen invloed op de omvang van het lezen.
Het leesniveau van de ouders lijkt belangrijker. Hoe hoger het leesniveau van de
ouders, hoe hoger dat van de leerlingen. Hier is duidelijk sprake van
generatieoverdracht en het is opmerkelijk dat bij de ouders in de loop van de tijd
nauwelijks verschillen in leesniveau zijn te constateren

De invloed van de populaire cultuur
De verklaring voor de lage leesfrequentie is dus niet te vinden bij de ouders of het
onderwijs. De support van ouders is erg belangrijk en de ouders van nu stimuleren
meer dan die van vroeger. Het onderwijs is zich weliswaar steeds meer op de leerling
gaan richten, maar leerlinggericht onderwijs blijkt juist een positief effect te hebben.
Aan die twee factoren zou het dus niet kunnen liggen. Als logische derde factor blijft
dan over de populaire cultuur, die vaak genoemd wordt als de grootste bedreiging
voor het lezen.
De invloed van de populaire cultuur is zonder twijfel toegenomen en dat kan een
negatief effect hebben. Hoe meer de oud-leerlingen op twaalfjarige leeftijd televisie
keken, hoe minder ze nu lezen, maar dat is volgens het onderzoek maar een klein
stukje van de puzzel en zeker niet de verklaring of de doorslaggevende factor voor
de algehele daling. De aanwezigheid van audio-
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visuele goederen of het uitgaansgedrag op zestienjarige leeftijd vertonen geen verband
met het leesgedrag later. Een groot deel van de verschillen moet liggen in andere
factoren. Het probleem is complexer dan vaak wordt aangenomen en een nog breder
onderzoek zou een duidelijker antwoord op de vraag kunnen opleveren.

Zoals de ouden zongen...
Voor de moderne literatuurdidactiek zijn de resultaten van dit onderzoek in elk geval
een steuntje in de rug. Leerlinggericht literatuuronderwijs heeft een positieve
uitwerking op het leesgedrag op de lange termijn. De daling in lezen zou sterker
geweest zijn als de ontwikkeling in de literatuurdidactiek de andere richting was
opgegaan. De school blijft dus een factor van belang. De ouders zijn minstens even
belangrijk. Hoe meer ze stimuleren des te meer hun kinderen later lezen. Zonder hun
inspanningen zou het verlies nog groter zijn geweest.
Het is moeilijk te zeggen wat het belangrijkste is. Het lijkt of de invloed van de
ouders net iets belangrijker is, maar dat wordt niet geheel duidelijk. School en huis
houden elkaar ongeveer in evenwicht.
Het leesklimaat is dus gunstiger geworden en toch wordt er minder gelezen. Het
antwoord op de waaromvraag moet dan liggen buiten het onderwijs en het gezin.
Jongeren zijn steeds meer een eigen autonome subcultuur gaan creëren, waarin de
invloed van de school en de ouders kleiner werd en die van de leeftijdgenoten groter.
Ook de rol van de populaire cultuur werd steeds belangrijker. Aan ouders en leraren
de taak hun rol in dit krachtenveld met enthousiasme te blijven vervullen.
Cor Geljon is vakdidacticus Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Gebruikte literatuur
Tanja Janssen, Literatuuronderwijs bij benadering. Een empirisch onderzoek
naar de vormgeving en opbrengsten van het literatuuronderwijs Nederlands in
de bovenbouw van het havo en vwo. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam: Thesis Publishers, 1998.
Marc Verboord, Moet de meester dalen of de leerling klimmen? De invloed van
literatuuronderwijs en ouders op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000.
Proefschrift Universiteit Utrecht. Amsterdam: Thela Thesis, 2003.
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Literatuur van kinderen tot bejaarden
De canon in de jeugdliteratuur
Helma van Lierop is hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur aan de
Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar op datzelfde vakgebied
aan de Universiteit Leiden. Harry Bekkering werkt aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen als universitair hoofddocent moderne letterkunde
met als specialisatie jeugdliteratuur. Na afloop van het jaarlijkse
symposium over jeugdliteratuur in Tilburg op 15 januari 2003 spraken
zij met elkaar over de canon in de jeugdliteratuur.
Mireille Oostindië

Het begrip ‘canon’
Het begrip ‘canon’ blijft moeilijk te vatten. Van Lierop legt nog eens uit: ‘De canon
zit ergens tussen wat klassiek is, dus een soort van eeuwigheidswaarde heeft, en
literatuur, wat kwaliteit heeft, maar wat veel breder is. Canon betekent “richtsnoer”,
“leidraad”.’
Bekkering vult aan: ‘Ja, letterlijk. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat de canon
eerder historisch bepaald is, tegenover de klassieken met hun eeuwigheidswaarde.
Je zou kunnen zeggen dat elke eeuw of periode zijn eigen canon heeft. Bij de
klassieken gaat het er meer om dat ze de tijdsgrenzen overschrijden.’
Van Lierop: ‘Je kunt zelfs nog verder gaan en zeggen dat elke groep binnen een
bepaald literair systeem ook nog zijn eigen canon heeft. Je hebt dus de canon van de
jeugdliteratuur, maar zelfs daarbinnen heb je dan bijvoorbeeld de canon van het
onderwijs, de canon van de kinderen en de canon van de critici.’

Canon van het onderwijs
Maar hoe ontstaat dan de canon van het onderwijs? Volgens Bekkering wordt deze
in eerste instantie bepaald door de methodeschrijvers. ‘Maar je kunt je meteen
afvragen hoe de methodeschrijvers aan hun canon komen. Ik denk dat die schrijvers
zich heel dikwijls laten leiden door de critici, door wat in een bepaalde periode als
goede jeugdliteratuur gezien wordt.’
Van Lierop denkt dat dit sterker geldt voor volwassenenliteratuur: ‘Ik denk dat
bij jeugdliteratuur de methodemakers, en dat zijn meestal didactici, een grotere
invloed hebben dan bijvoorbeeld de critici. Ze volgen natuurlijk de critici, die lezen
ze, maar vervolgens kijken ze vanuit hun eigen achtergrond wat er nu bruikbaar is
voor het onderwijs.’
De lijn van de basisschool naar de basisvorming is volgens Van Lierop nog vrij
ononderbroken. De bekende breuk zit tussen basisvorming en Tweede Fase. Bekkering
en Van Lierop zijn het erover eens dat daar wat aan moet gebeuren. Bekkering: ‘Een
aantal grensboeken, boeken die wij als literatuur beschouwen en die voor zowel
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jongeren als voor wat ouderen de moeite waard zijn, moet eigenlijk gecanoniseerd
worden, zodat ze tenminste op de boekenlijsten kunnen verschijnen.’

Grensverkeer
Van Lierop vat nog even kort de grensverkeerdiscussie samen: ‘Er verschijnen sinds
de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer jeugdboeken - en de
adolescentenromans vormen een belangrijk genre binnen die groep - die gebruikmaken
van literaire middelen, die tot dan toe alleen in volwassenenliteratuur voorkwamen,
met andere woorden: de literaire emancipatie van de jeugdliteratuur. En naar
aanleiding van die boeken, is er, eigenlijk min of meer gelijktijdig, een discussie
ontstaan over de vraag of er nog wel een grens te trekken is tussen jeugdliteratuur
en volwassenenliteratuur.’
Van Lierop en Bekkering denken dat in een aantal gevallen die grens niet meer te
trekken valt. Zeker onder de adolescentenromans zitten boeken die zeer de moeite
waard zijn om in de Tweede Fase besproken te worden, hetzij bij Geïntegreerd
Literatuuronderwijs (GLO), hetzij bij Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).
Van Lierop: ‘De onbekendheid van docenten met die boeken verhindert dat een
beetje. De vooroordelen die er nog steeds bestaan over jeugdliteratuur maken dit
soms onmogelijk. Daardoor valt een behoorlijk aantal boeken tussen de wal en het
schip. Te complex voor leerlingen uit de basisvorming, maar ze krijgen ook geen
toegang tot de Tweede Fase.’
Is er dan iets veranderd nu de discus-
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sie zo levendig gevoerd werd en wordt? Bekkering geeft een kort historisch exposé:
‘Vroeger was het zo dat de didactici deel uitmaakten van de letterenfaculteit zelf. En
nu is het al jaren zo dat een aparte club de lerarenopleiding voor zijn rekening neemt.
En die club heeft vaak andere ideeën over het een en ander, en misschien ook minder
kennis om hier uitspraken over te doen. En ik zou dus graag meer samenwerking
zien tussen laten we zeggen de vakmensen, de disciplinegeoriënteerde mensen en
de vakdidactici. Dat is in Nijmegen niet het geval en ik denk dat dat bij alle
letterenfaculteiten speelt. En dat heeft zijn nadelen voor de jeugdliteratuur.’

Smaak
Zijn er verschillen aan te geven als het gaat om smaak en canonisering van
volwassenenliteratuur en jeugdliteratuur? Volgens Bekkering is dat evident: ‘Je hoeft
alleen maar naar kinderjury's te kijken om vast te stellen dat daar de keuzes anders
zijn dan bij volwassen jury's.’
Van Lierop denkt dat de verschillen tussen de diverse canons dan ook groter zijn
dan in volwassenenliteratuur. Bekkering is het daar niet helemaal mee eens: ‘Karin
Laarakker heeft immers onderzocht wat de verschillen in smaak zijn tussen
volwassenen en jongeren als het gaat om volwassenenliteratuur. Daar kwam ook uit
dat dat grote verschillen zijn, je hebt dus mutatis mutandis hetzelfde in de
volwassenenliteratuur. Ronald Giphart bij de jongelui, W.F. Hermans bij de
volwassenen.’ Van Lierop: ‘Jawel, maar dan heb je het over enerzijds de leerlingen,
anderzijds de volwassenen. Maar bij jeugdliteratuur heb je ook nog de critici. Er is
meer variatie.’
Bekkering: ‘Dat komt dan dus doordat bij jeugdliteratuur de bemiddelaars van
verschillende soorten zijn.’

Uitgevers
Ook uitgevers zijn bemiddelaars. Zij zetten vaak leeftijdsaanduidingen op een boek.
In hoeverre hebben de adolescentenromans hier last van? Van Lierop: ‘Ik denk dat
de spraakmakende uitgevers de laatste tijd steeds vaker van de leeftijdsaanduiding
afstappen.’ Bekkering: ‘En dat is goed, omdat een leeftijdsaanduiding om het zo
maar te zeggen discriminerend werkt. En dat willen we niet! Het heeft natuurlijk ook
de maken met de jeugdliteratuur zelf, die ook steeds minder discriminerend kan zijn,
omdat het voor de een en voor de ander de moeite waard is.’ Van Lierop: ‘Ja, literatuur
zonder leeftijd.’
Toch kan een leeftijdsaanduiding voor docenten wel handig werken, ze hebben
een snel overzicht. Er verschijnt immers zo veel aan nieuwe jeugdliteratuur. Maar
Bekkering zegt onverbiddelijk: ‘De docent moet zijn vak maar bijhouden!’
Van Lierop gaat verder: ‘Uiteraard heeft hij het druk, maar ik vind wel dat hij zelf
ook die boeken moet lezen. Hij getroost zich wel de moeite om de
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volwassenenliteratuur bij de te houden, maar heeft plotsklaps geen tijd meer voor de
jeugdliteratuur. Ja, dat gaat er bij mij niet in.’
Bekkering voert nog een verzachtende omstandigheid aan voor de docenten: ‘Hij
heeft het ook niet geleerd. In de lerarenopleiding wordt nog niet aan die
kennisvoorziening bijgedragen.’

De docent
De rol van de docent is interessant. Met het grote gat tussen basisvorming en Tweede
Fase is dat een ingewikkelde. Gelukkig is dat gat de laatste tijd wel steeds kleiner
geworden, maar we zijn er nog niet. Wat kan een goede docent nu doen om die kloof
zo klein mogelijk te maken? Bekkering: ‘Hij moet er oog voor hebben dat de strakke
grenzen tussen jeugd- en volwassenenliteratuur een vloeiende lijn wordt.’
Van Lierop: ‘Het vergelijken van jeugden volwassenenliteratuur kan nog steeds
een middel zijn om te laten zien dat het meer in elkaars verlengde ligt dan dat er
sprake is van een breuk. Daar moet je de docent steeds van doordringen.’
Bekkering: ‘Daar moet de docent zich ook van willen laten doordringen. Dat is
een belangrijk punt.’
Het vergelijken van twee boeken kan ook een mooie opdracht zijn voor leerlingen.
Van Lierop: ‘Er zijn verschillende thema's die in jeugdliteratuur en in
volwassenenliteratuur voorkomen.
Kies eens twee boeken die qua thema vergelijkbaar zijn, een dat is uitgegeven als
jeugdliteratuur, een ander dat is uitgegeven als volwassenenboek, en ga op zoek naar
de verschillen. Je moet de leerlingen natuurlijk wel helpen met het gereedschap, hoe
pak je dat nou aan?’
Bekkering: ‘Je kunt dus bij wijze van spreken doen alsof het gaat om een
contrastieve analyse, en uit het contrast blijkt dan dat er helemaal geen contrast is.’
Bij een aantal boeken zal er wel een contrast te vinden zijn, maar dat is volgens
Van Lierop en Bekkering dan alleen maar interessant.
De docent moet altijd, ongeacht het onderwijstype waar hij les geeft, ‘rekening
houden met’: hij moet de beginsituatie peilen en pas dan kan hij verder. Van Lierop:
‘Als je je daar niet in verdiept, dan kun je niks.’
Bekkering: ‘Je moet weten wat ze weten, wat ze zelf gelezen hebben, en je moet
zelf lezen. Maar de docent moet natuurlijk wel weten wat er aan aanbod is.’
Van Lierop: ‘Dat moet hij inderdaad zelf doen, maar er zijn ook een heleboel
hulpmiddelen om daar snel een beetje zicht op te krijgen.’
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Tweede Fase
Het is moeilijk aan te geven of de bemoeienissen van de Tweede Fase al zichtbaar
zijn als je de hedendaagse eerstejaarsstudent vergelijkt met die van een aantal jaren
geleden. Van Lierop heeft wel de indruk dat de interesse en de bereidheid om dingen
te lezen groter is geworden, maar of dat nu iets is van de Tweede Fase? Bekkering
wil zich ook in alle behoedzaamheid en voorzichtigheid uitdrukken over dit
onderwerp: ‘Ik heb wel het idee dat de belangstelling van de studenten de laatste
twee jaar weer groter wordt voor jeugdliteratuur. Het heeft misschien te maken met
het feit dat men dat hele plezierige en gemakkelijke lectuur vindt om zich gedurende
hun studie Nederlands mee bezig te houden. En ik weet niet precies of je dat nu
positief of negatief moet waarderen. Het heeft natuurlijk ook te maken met die hypes,
zoals van Harry Potter. Er spelen ook allerlei andere maatschappelijke factoren een
rol. Kortom: pas over een aantal jaren kun je er in algemene zin iets over zeggen.’

Tijd
Bekkering wil verder nog het volgende zeggen: ‘In het gehele onderwijs, zowel in
de basisvorming en in de Tweede Fase als op de basisschool, moet de docent niet
alleen inspelen op wat kinderen weten, maar er naar streven nieuwe dingen, boeken
waar ze in een thuissituatie niet mee geconfronteerd worden, op school aan te bieden
en te bespreken. Dat is ook een vorm van canonisering natuurlijk. Maar het verleggen
van je grenzen, daar gaat het om.’
En welke boeken moeten dan zeker in de canon? Voor Bekkering is dat Winterijs
van Peter van Gestel, ‘omdat het zo mooi voor iedereen is, van kinderen tot bejaarden.’
Van Lierop noemt Alan en Naomi van Myron Levoy. Bekkering reageert: ‘O, dat
is wel van een tijdje geleden, hè?’ Van Lierop: ‘Ja, dat weet ik, maar de canon moet
toch ook even de tijd krijgen, of niet?’
Mireille Oostindië is docent Nederlands op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in
Den Haag. Ze is (eind)redacteur van Tsjip/Letteren. In dit blad publiceerde zij onder
meer over poëzie in de onderbouw en schreef zij recensies over jeugdliteratuur.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

28

Waar kan de docent dan zijn informatie vinden over jeugdliteratuur?
Hieronder een lijstje met wat willekeurige bronnen waar u uw zoektocht
kunt beginnen.
Boeken
Bazar. Lezen met plezier in het vmbo. Rotterdam: Partners, 2001. (In opdracht
van Stichting Lezen.)
Kees Broekhof, Aartje van Dijk en Ed Olijkan, Werken met Bazar. Ervaringen
van scholen en bibliotheken. Utrecht: Sardes, 2002.
Jan Van Coillie: Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en
jeugdboeken? Antwerpen/Den Haag: Davidsfonds/Infodok en Biblion, 1999.
Rita Ghesquiere: Het verschijnsel jeugdliteratuur. Leuven/Amersfoort: Acco,
1997.
Ruud Kraaijeveld, Net echt en toch verzonnen. Jeugdliteratuur en fictie voor
de basisvorming. Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1995.
Ruud Kraaijeveld, Literatuur lezen in de Tweede Fase. Zutphen:
ThiemeMeulenhoff, 1996.
Wilma van der Pennen (red.) Gids Boek en jeugd 12+. Den Haag: Biblion, 2002.
(Alsmede overzicht op cd-rom van boeken, audiovisuele media, bekroningen
en adressen.)
Marita De Sterck, Schrijver gevonden, encyclopedie van de jeugdliteratuur.
Tielt/Den Haag: Lannoo/Biblion, 1999.

Tijdschriften
Jeugdliteratuur in de basisvorming. NBD/Biblion, www.nbdbiblion.nl.
Literatuur zonder leeftijd. NBD/Biblion, www.nbdbiblion.nl.
Leesgoed. NBD/Biblion, www.nbdbiblion.nl: over kinder- en jeugdboeken en
leesonderwijs en de leesontwikkeling van kinderen en jongeren.
Leesidee. Vlabin-VBC, www.vlabinvbc.be: een recensietijdschrift voor actuele
kinder- en jeugdliteratuur.
Levende Talen Magazine en Tijdschrift. Beide tijdschriften zijn van de
Vereniging van Leraren in Levende Talen, www.levendetalen.nl.
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Moer. Het tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands,
VON, T (010) 467 32 86.
Tsjip/Letteren. Tijdschrift voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming.
ThiemeMeulenhoff, www.thiememeulenhoff.nl.

Cd-roms
jeugd Lite Rom, artikelen over jeugdliteratuur vanaf 1900. Den Haag: Biblion,
2002.
Ruud Kraaijeveld, Toetsen jeugdliteratuur. Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1997.

Websites
www.bib.vlaanderen.be
www.boeklog.nl
www.goudenmuis.nl
www.jeugdliteratuur.be
www.jongejury.nl
www.leesplein.nl
www.let.uu.nl/hist/scholen-net/kcv/jeugdliteratuur.html
www.lezen.nl
www.querido.nl/lesbrief
www.schrijversnet.nl
www.villakakelbont.be
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De adolescentenroman in de Tweede Fase
Leerlingen in de Tweede Fase lezen voor hun literatuurlijst zelden
jongeren- of adolescentenromans. Willen ze dit zelf niet? Of mogen ze die
romans niet kiezen van hun docenten? Waarom dan niet? Welke invloed
heeft de invoering van de Tweede Fase op de boekkeuze voor de lijst?
Speelt internet bij dit alles een rol? Wat zijn de voordelen van
adolescentenromans in de bovenbouw? Welke van die romans zijn literair
van goede kwaliteit en doen niet onder voor volwassenenliteratuur? Een
verkenning in een gebied vol voetangels en klemmen.
Ruud Kraaijeveld

Onbekend maakt onbemind?
In maart 2002 gaf ik in Groningen bij het Universitair Centrum Leraren Opleidingen
op de Dag van Taal en Cultuur een workshop over adolescentenliteratuur. Toen ik
bij de introductie aan de deelnemers vroeg of ze me konden vertellen wat met
‘adolescentenliteratuur’ wordt bedoeld en er voorbeelden van konden noemen,
kwamen er opvallend weinig adequate reacties. Sommige docenten bekenden dat ze
geen idee hadden van het soort literatuur bij deze omschrijving hoort. Een aantal
deelnemers noemde een breed scala aan titels en jeugdboekenauteurs, variërend van
Carry Slee tot Anne Provoost. Omdat ik op grond van eerdere ervaringen wel zoiets
had verwacht, ontsloot het stapeltje adolescentenboeken dat ik vervolgens uit m'n
tas haalde voor velen een vrijwel onbekend gebied. Over een deel van die boeken
heb ik vervolgens verteld: inhoud, globale structuur, literaire kwaliteiten en
bruikbaarheid in de klas. Men maakte volop aantekeningen over de boeken en de
lijst met adolescentenliteratuur die ik na afloop uitdeelde, vond niet alleen gretig
aftrek in de groep, maar na een tijdje meldden zich ook deelnemers van andere
werkgroepen met de vraag of zij zo'n lijst konden krijgen. Kortom: adolescenten- of
young adult-literatuur is zo goed als onbekend bij veel professionele lesgevers. Deze
ervaring komt ook overeen met wat Helma van Lierop en Sandra van Bruinisse
beschrijven in hun artikel ‘Jeugdromans mag je niet lezen’ in Tsjip/Letteren 12-3.

Hoe kiezen leerlingen?
Als docenten weinig of geen adolescentenromans kennen, ligt het voor de hand dat
die boeken niet op de lijsten van leerlingen verschijnen. Leerlingen baseren hun
keuze immers vaak op wat docenten over boeken vertellen. Ook bevatten de meeste
literatuurleergangen nog geen adolescentenliteratuur, dus via die weg komen ze er
ook niet mee in contact. De invloed van leergangen is heel groot, dus een eerste stap
is adolescentenliteratuur in die boeken te krijgen. Soms werkt een uitgeversproduct
echter zelfs nadrukkelijk tegen: in de nieuwe Jonge Lijsters (editie 2002), die bestemd
zijn voor de onderbouw, zitten maar liefst twee adolescentenboeken (De dagen van
de bluegrassliefde van Edward van de Vendel en Anansi's web van Lydia Rood)
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naast duidelijke onderbouwboeken als Vrijgevochten van Thea Beckman en
Pijnstillers van Carry Slee. Zo'n keuze bevestigt de bestaande vooroordelen over
adolescentenromans (‘het zijn jeugdboeken voor onderbouwers’) en verhindert een
doorbraak naar de bovenbouw. Verder hebben de leerlingen de neiging enigszins
conservatief te kiezen: boeken die van oudsher op lijsten staan en waarover ze gehoord
hebben van vrienden, vriendinnen, klasgenoten, ouders en bekenden. Aangezien
adolescentenliteratuur een betrekkelijk nieuw verschijnsel is, komen ze er via die
weg ook niet mee in contact. Veel docenten - maar niet alle - moedigen dat
conservatieve keuzegedrag aan. Nieuwe boeken juichen ze niet toe omdat ze die niet
of onvoldoende kennen. Als recente literaire boeken soms al problemen opleveren,
dan is te voorspellen dat de adolescentenroman het helemaal moeilijk heeft. Ook op
internet vinden leerlingen nog geen samenvattingen van of achtergrondinformatie
over adolescentenliteratuur. Dat is tegenwoordig een belangrijk bezwaar. Niets over
een boek
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op het web te vinden? Dan nemen ze het niet voor hun lijst. En als ze al naar de
website van een auteur gaan die (ook) adolescentenboeken heeft geschreven, komen
ze nogal eens op een site met een ‘kinderboekenomgeving’ terecht.

Tweedeling
Het is voor docenten gebruikelijk de lectuur van leerlingen op een eenvoudige manier
in te delen. In de onderbouw lezen de scholieren jeugdboeken en in de Tweede Fase
literatuur. Dat is een helder en overzichtelijk standpunt. Maar de adolescentenroman
onttrekt zich aan die tweedeling. Deze roman sluit, beter dan de volwassenenliteratuur,
aan bij de belevings- en ervaringwereld van bovenbouwers én bezit ruimschoots
voldoende literaire kwaliteiten voor plaatsing op de leeslijst in de Tweede Fase tenminste, als de juiste keuzes worden gemaakt. Het gaat erom dat docenten de status
en de waardevolle rol van dat type roman ontdekken, erkennen en accepteren voor
het literatuuronderwijs.
Nu voldoet niet elke jeugdroman voor zestienjarigen aan de vereiste literaire
kwaliteit en dat maakt het voor docenten lastig. Wat kun je nu wel en wat niet
toestaan? Die twijfel en onzekerheid leiden er vaak toe dat docenten
adolescentenboeken in de bovenbouw afwijzen. Het is in belangrijke mate een
afbakeningsprobleem, zowel naar onder als naar boven toe.

Situatie in de onderbouw
Laten we eerst even naar de situatie in de onderbouw kijken. De term jeugdboek is
daar een containerbegrip dat minimaal drie soorten lectuur omvat: eenvoudige, triviaal
aandoende verhalen (werk van bijvoorbeeld Carry Slee, Francine Oomen, Haye van
der Heyden, Paul van Loon), jeugdboeken voor een breed publiek, maar van
behoorlijke
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kwaliteit (bijvoorbeeld Thea Beckman, Simone van der Vlugt, Ellen Tijsinger, Theo
Hoogstraaten) en het literaire jeugdboek (bijvoorbeeld Imme Dros, Hans Hagen,
Karlijn Stoffels, Bart Moeyaert). Onderbouwdocenten accepteren in de regel al deze
boeken voor het fictiedossier. Alleen echte pulp (zoals de griezelboeken van R.L.
Stine) zal uitgebannen worden. In havo-vwo-onder-bouwklassen zal de docent wel
proberen het literaire jeugdboek te promoten, maar de leerlingen niet verbieden iets
van Lieneke Dijkzeul of Simone van der Vlugt te lezen. Er is in de onderbouw dus
geen duidelijke scheiding tussen literair en niet-literair, althans docenten maken daar
geen punt van.
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In de bovenbouw: erkende kwaliteit
In de bovenbouw wordt dat anders. Daar eist de docent werken van literaire kwaliteit
- en wordt daarin ondersteund door het examenprogramma, waarin staat dat de gelezen
boeken van ‘erkende kwaliteit’ moeten zijn (en oorspronkelijk verschenen in het
Nederlands). In deze formulering zit iets onduidelijks, want wat is van ‘erkende
kwaliteit’? Docenten lossen dit eenvoudig op door te zeggen: wat gewoonlijk als
literatuur wordt beschouwd, mede ondersteund door wat in leergangen aan literatuur
voorkomt. Bij twijfel bepaal ik als docent op grond van mijn ervaring of er sprake
is van die ‘erkende kwaliteit’.
Het probleem bij adolescentenromans is ten eerste dat veel docenten die tot de
jeugdboeken rekenen en ten tweede dat zij vraagtekens zetten bij de ‘erkende
kwaliteit’ van deze categorie, dat wil zeggen: zij vinden die boeken niet literair
genoeg. Dit komt allebei voornamelijk voort uit een gebrek aan kennis over de
adolescentenroman. Vaak heeft een docent bovendien in het achterhoofd dat het bij
bovenbouwliteratuur om werken voor volwassenen moet gaan, hoewel daarvan
nergens sprake is in het examenprogramma. In tegendeel, in de toelichting wordt
daar gesproken over literaire werken die passen bij de leesontwikkelingsfase van de
leerling. Daarbij zou je voor zestienjarigen in de vierde klas eerder denken aan
jongerenboeken dan aan romans voor volwassenen.

Afsprakensysteem
Het probleem met de adolescentenroman is onder andere dat veel schrijvers ervan
ook jeugdboeken publiceren die duidelijk voor jongere lezers zijn bedoeld. De vraag
rijst dan: is boek x van schrijver a nu wel een adolescentenroman en diens boek y
niet? Concreet: waarom is Het boek van Bod Pa van Anton Quintana wel prima
geschikt voor bovenbouwers en De vuurman en De bavianenkoning van dezelfde
schrijver niet? Docenten moeten thuis zijn in de jeugd- en adolescentenliteratuur om
dat verschil te kunnen maken. Vaak zijn ze dat niet. Voor leerlingen is dat ook een
groot probleem - door hun beperkte leeservaring waarschijnlijk een nog groter
probleem dan voor docenten.
Het tweede probleem is dat de kenmerken van de adolescentenroman heel moeilijk
scherp en uitputtend te omschrijven zijn. Je kunt wel een aantal uitspraken over
taalgebruik, complexiteit en thematiek doen, maar die leveren nooit helemaal een
waterdichte definitie op. Daarmee onderscheidt de adolescentenliteratuur zich niet
principieel van de literatuur voor volwassenen. Het afgrenzen van literatuur ten
opzichte van lectuur is vaak ook lastig. Literatuurwetenschappers hebben er
boekenkasten over vol geschreven. In het onderwijs wordt dat opgelost door tot de
literatuur te rekenen wat in het algemeen, door critici, uitgevers, schoolboekenauteurs
en publicisten, literatuur wordt genoemd. Met andere woorden: het is een
afsprakensysteem. En dat systeem heeft soms weinig uit te staan met de kwaliteit
van een literair werk. De hel van Boudewijn Büch mogen de meeste leerlingen op
hun lijst zetten omdat Büch nu eenmaal bekend staat als literair auteur en omdat het
boekje bij een literaire uitgever is verschenen. De kwaliteit ervan is echter erbarmelijk.
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Beide problemen zijn oplosbaar als we een canon samenstellen van de
adolescentenromans die toegestaan zijn voor bovenbouwers: een lijst van titels die
we tot die categorie rekenen en op grond van literaire kwaliteiten in de Tweede Fase
gelezen mogen worden. Die lijst moet natuurlijk wel periodiek worden aangevuld.
Onderaan dit artikel doe ik een voorstel voor zo'n lijst. Het gaat daarbij om boeken
van in mijn ogen voldoende literaire kwaliteit, zowel stilistisch en compositorisch
als thematisch. Het is een korte lijst, want ik ben streng geweest. Dat is nodig, want
de boeken moeten van gelijkwaardige kwaliteit zijn als de titels uit de
volwassenenliteratuur die nu op de leeslijsten figureren. Ik zeg er nadrukkelijk bij
dat het niet gaat om andere titels van de genoemde auteurs, want die kunnen tot het
domein van de jeugdboeken voor de onderbouw behoren. Ondanks de hoge eisen
die ik heb gesteld, zit er wel kwaliteitsverschil tussen de boeken onderling. Maar dat
kan geen bezwaar zijn, want dit is ook het geval bij literatuur voor volwassenen.
Als we het eens kunnen worden over de adolescentenromans die voldoende
kwaliteit bezitten om in de bovenbouw naast de literaire werken voor volwassenen
te mogen staan, dan hebben we een belangrijke stap in de discussie genomen.

Aantal adolescentenboeken beperken?
Ik kan me voorstellen dat er een zekere beperking aan het aantal adolescentenromans
wordt gesteld door docenten. Het grote probleem van het literatuuronderwijs in de
Tweede Fase is het geringe aantal boeken dat nog slechts gelezen hoeft te worden:
zoals bekend acht op de havo, twaalf op het vwo. Er zijn docenten die zeggen: nu ze
nog maar zo weinig moeten lezen, wil ik boeken van de beste kwaliteit op de lijst
zien. Dit argument snijdt voor een deel hout. In zekere zin is het terugbrengen van
het aantal te lezen boeken een ontwikkeling die de komst van het adolescentenboek
op de lijsten in de bovenbouw tegenwerkt. Docenten zijn eerder geneigd die young
adult-boeken toe te staan als de leeslijst wat omvangrijker is. Daar staat tegenover
dat de
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adolescentenboeken uit mijn lijst allemaal van voldoende kwaliteit zijn en een aantal
zelfs moeilijker is dan de titels die tot nu toe op de lijsten worden gezet.
Als leerlingen één of twee adolescentenboeken op hun lijst hebben staan, kunnen
daar interessante gespreks- of fictiedossieropdrachten aan worden gekoppeld: je kunt
leerlingen een vergelijking laten maken tussen de literaire werken voor volwassenen
en de adolescentenromans. Mijn ervaring is dat dit vaak boeiende en verrassende
resultaten oplevert.
Een bijkomend voordeel van adolescentenboeken in de bovenbouw is het vergroten
van de mogelijkheden tot samenhang in het literatuuronderwijs. In de derde klas
kunnen de leerlingen al een paar adolescentenboeken lezen, met name vertaalde
romans van bijvoorbeeld Cynthia Voigt, Per Nilsson of Aidan Chambers (daarvan
heb ik hieronder ook een lijstje samengesteld), want die mogen bij Nederlands in de
Tweede Fase niet op de lijst. Hopelijk bieden de lijsten bij dit artikel een opening
naar de onderwijspraktijk. In ieder geval wordt meer duidelijk waarover we nu precies
praten en schrijven. Misschien zorgt zo'n concretisering in de vorm van een titellijst
voor wat meer praktische gerichtheid in de discussie over dit onderwerp.
Ruud Kraaijeveld is docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Daarnaast
schrijft hij schoolboeken voor de basisvorming en de Tweede Fase. Hij publiceerde
diverse achtergrondboeken over jeugdliteratuur, werkt mee aan
leesbevorderingsprojecten en recenseert jeugd- en volwassenenliteratuur voor diverse
tijdschriften.

Aanbevolen literatuur
Helma van Lierop-Debrauwer en Sandra van Bruinisse, ‘Jeugdromans mag je
niet lezen’. In: Tsjip/Letteren 12(3), 2002.
Helma van Lierop-Debrauwer, ‘Over de “Grote Gelijkenis”. Adolescentenromans
voor jongeren en voor volwassenen’. In: Literatuur zonder leeftijd 14(53), 2000.
Karin Laarakker, ‘Lezen op je eigen niveau. De overgang van jeugd- naar
volwassenenliteratuur’. In: Tsjip/Letteren 12(3), 2002.
Joke Linders, ‘Literatuur is wezensvreemd aan doelgroepen. Het bestaan,
bestaansrecht en bestaande literatuur voor adolescenten’. In: Literatuur zonder
leeftijd 14(53), 2000.
Marita de Sterck, ‘Een vaste stek? De adolescentenroman tussen Nijntje en
Nabokov’. In: H. van Lierop-Debrauwer, H. Peters en A. de Vries (red.), Van
Nijntje tot Nabokov. Stadia in geletterdheid. Tilburg: Tilburg University Press,
1997.
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Edward van de Vendel, ‘Help! De noodzaak van de adolescentenroman! Of:
het loslaten van het doelgroepdenken’. In: Literatuur zonder leeftijd 14(53),
2000.

Literatuurlijst vertaalde adolescentenromans voor 3-havo-vwo
Katharina von Bredow, Ik en mijn broer
Melvin Burgess, Junkies
Aidan Chambers, De tolbrug
Pete Hautman, De tijdkring
Helen Kim, Een lange regentijd
Kyoko Mori, Dochter van Shizuko
Per Nilsson, De geur van Melisse
Per Nilsson, Jij, jij en jij
Per Nilsson, Anders dan jij
Peter Pohl, We noemen hem Anna
Joyce Sweeney, Vrije val
Cynthia Voigt, Met het mes op tafel
Cynthia Voigt, De dochter van de waard
Cynthia Voigt, Elske

Literatuurlijst adolescentenromans voor de Tweede Fase
Imme Dros, Ongelukkig verliefd
Imme Dros, Odysseus, een man van verhalen
Imme Dros, Ilios
Ed Franck, Het huis van eb en vloed
Hans Hagen, Rec. play
Hanneke de Jong, De laatste brief
Ted van Lieshout, Gebr.
Bart Moeyaert, Wespennest
Bart Moeyaert, Het is de liefde die we niet begrijpen
Anne Provoost, Vallen
Anne Provoost, De arkvaarders
Anton Quintana, Het boek van Bod Pa
Anton Quintana, De hemelruiter
Lydia Rood, Anansi's web
Jan Simoen, Met mij gaat alles goed
Jan Simoen, En met Anna?
Marita de Sterck, Splinters
Marita de Sterck, Wild vlees
Marita de Sterck, Op kot
Edward van de Vendel, De dagen van de bluegrassliefde
Jan de Zanger, Hadden we er maar wat van gezegd!
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De scholierencanon op internet
Uittrekselsites en hun invloed op leesgedrag
Was vroeger het uittrekselboek de meest gehanteerde hulp door leerlingen
bij het literatuuronderwijs in de bovenbouw havo/vwo, tegenwoordig
kunnen leerlingen terecht op allerlei internetsites met uittreksels en
boekverslagen. Belangrijkste verschil tussen de twee is dat de
uittrekselboeken altijd door professionals geschreven zijn en dat de
internetsites uittreksels en boekverslagen bevatten die over het algemeen
geschreven en aangeleverd zijn door leerlingen zelf. ‘Voor en door
leerlingen’, staat er dan ook op de meeste sites. In het kader van het thema
van deze Tsjip/letteren deed ik een klein onderzoek naar dit soort
internetsites met als doel een globaal beeld te geven welke sites er zoal
zijn, wat voor criteria de makers hanteren en of zij bepalen wat leerlingen
lezen en daarmee dus eventueel canoniserend werken.
Martijn Nicolaas
Uittrekselsites zijn een groot succes op internet. Niet alleen docenten merken dat als
ze weer eens een boekverslag onder ogen krijgen waarvan ze vermoeden dat het niet
door de leerling geschreven is wiens naam erboven staat. De drie grootste sites trekken
grote aantallen bezoekers per dag: www.scholieren.com bijvoorbeeld 40.000,
www.collegenet.nl 10.000 en www.samenvattingen.nl 6000. Naast deze drie zijn er
nog een heleboel kleinere sites die uittreksels en verslagen aanbieden, zoals
www.verslagen.com, www.leerlingen.com, www.leesdossier.com en
www.boekverslag.nl. Deze uittrekselsites kun je grofweg onderverdelen in twee
groepen:
1 algemene scholierensites die naast dating, chat en informatie op het gebied van
film, muziek, uitgaan en ringtones ook hulp bij huiswerk aanbieden waaronder
boekverslagen;
2 specifieke sites gericht op uittreksels, samenvattingen en verslagen. Tot de eerste
soort behoren bijvoorbeeld scholieren.com en leerlingen.com, tot de tweede
behoren samenvattingen.nl, collegenet.nl en leesdossier.com.

Deze laatste is gemaakt door een docent en bevat ook leesautobiografieën,
(thema)opdrachten, leestips en uitleg over bronvermeldingen.
Ik had gesprekken met de makers van de drie grootste sites: scholieren.com,
samenvattingen.nl en collegenet.nl.

Criteria
Sjoerd Huyg van samenvattingen.nl zegt in principe geen criteria te hanteren voor
het plaatsen van de aangeleverde boekverslagen, ‘of je moet het wel erg bont maken.’
Bij scholieren.com hanteren ze die wel. Jon Geerars van die site zegt hierover:
‘We kijken globaal naar de inhoud: is het geen onzin, is het niet gejat, en naar de
kwaliteit: spelling, lengte, volledigheid. Daarbij geven we voorrang aan titels waar
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we nog weinig van hebben, De aanslag of Het gouden ei worden dus veel
weggegooid.’
Ook bij collegenet.nl wordt niet alles zomaar geplaatst: elk boekverslag wordt
gecontroleerd door studenten of docenten en deze voegen vaak ook dingen toe, zoals
biografische gegevens of het plaatsen van het boek in de tijd. Hierdoor ontstaan
tamelijk uitgebreide boekverslagen. Josefien van Galen, manager internetunit bij
Malmberg, eigenaar van collegenet: ‘Wij willen proberen ervoor te zorgen dat
leerlingen geen onzin voorgeschoteld krijgen’.
Toch glipt er af en toe wel wat door de mazen van het net, want als ik willekeurig
wat boekverslagen lees op de verschillende sites, kom ik hier en daar wat foutjes
tegen. Foutjes in jaartallen, titels, op zich niet heel erg en bovendien verwaarloosbaar.
Sommige verslagen zijn ook wel erg kort en anderen weer zo uitgebreid dat ik me
afvraag wat het lezen van het boek nog toe kan voegen voor leerlingen. Je kunt ook
zo veel meningen bij elkaar sprokkelen,
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dat je ook daarmee een heel eind komt zonder het boek te lezen. Maar de sites
waarschuwen zelf wel. Onder elk boekverslag op scholieren.com staat:
‘Belangrijk! Dit verslag is bedoeld als naslagwerk. Lever nooit verslagen van
internet zomaar bij je leraar in, tenzij hier om gevraagd wordt. Je bent zelf
verantwoordelijk voor de gevolgen van dit soort fraude.’
De sites bevatten veel, erg veel uittreksels en boekverslagen. Van sommige

boeken zijn er meer dan vijftig verschillende boekverslagen. Om wat voorbeelden
te geven: scholieren.com heeft 116 uittreksels van De aanslag, collegenet.nl heeft
er 73 van Het gouden ei en samenvattingen.nl bezit 54 keer Isabelle. Rekening houden
met de bestaande canon is voor de makers van de sites dan ook geen enkel probleem:
er wordt zoveel aangeleverd door leerlingen, alle belangrijke boeken zitten daar wel
bij, van Beatrijs tot Mystiek lichaam, van Gijsbreght van Aemstel tot Eerst grijs dan
wit dan blauw, van Max Havelaar tot Publieke werken.
De sites maken zich echter niet helemaal afhankelijk van wat er door leerlingen
ingestuurd wordt. Op scholieren.com kunnen verzoekjes geplaatst worden: leerlingen
kunnen vragen naar een uittreksel of boekverslag dat nog niet op de site aanwezig
is. Collegenet.nl gaat verder en laat ook actief uittreksels schrijven van nieuwe boeken
door docenten en studenten die voor de site werken. Dit moeten dan wel boeken zijn,
waarvan de redactie denkt dat het populaire boeken kunnen worden, zoals het
afgelopen jaar de nieuwe Connie Palmen.
Om een idee te krijgen wat populaire titels zijn op de uittrekselsites, heb ik in dit
artikel de top-vijf van twee sites overgenomen. Wat opvalt is de aanwezigheid van
Anke de Vries en Carry Slee, waaruit blijkt dat leerlingen van basisvorming en vmbo
ook in groten getale gebruik maken van de sites. Maar dat is natuurlijk niet vreemd.

Invloed
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Wat is nu de invloed van deze sites? Sturen ze het leesgedrag van leerlingen? Je zou
zeggen dat door dergelijke sites populaire boeken alleen maar nog populairder worden.
Maar aan de andere kant is een boek nu eenmaal populair omdat het blijkbaar
beantwoordt aan eisen die de gemiddelde leerling aan een boek stelt: dun, spannend
en niet te moeilijk van taal en stijl. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat er in de
loop van tijd een ‘scholierencanon’ is ontstaan waar boeken als Het gouden ei, De
aanslag, De kleine blonde dood en Isabelle toe behoren, die niet sterk verandert.
De geïnterviewden beamen het bestaan van een soort scholierencanon, dat valt
ook op te maken uit het feit dat de toptien van meest opgevraagde uittreksels
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al vijf jaar hetzelfde is. Maar of zij die met hun sites kunnen beïnvloeden, is maar
zeer de vraag. Geerars: ‘Ik denk niet dat de site die rol heeft, of misschien marginaal.
In het geval van Het gouden ei was het al een populair boek, nog voordat er veel
uittreksels op internet waren. Waarom een boek hoog scoort, daar kan ik alleen maar
naar gissen. Ik zou denken dat docenten en medescholieren daar de grootste invloed
op uitoefenen. Of misschien ligt het aan de dikte van het boek, of aan de cover, of
wordt het gehypet, wie zal het zeggen.’
De makers van de sites bagatelliseren hun invloed op het leesgedrag dan ook.
Huyg ziet geen verband tussen zijn site en het leesgedrag van leerlingen: ‘Die lijst
met populaire titels bestaat altijd wel en een boek komt daar in de eerste plaats op
omdat het geschikt is voor scholieren: het is dun, spannend en makkelijk.’
Van Galen is dezelfde mening toegedaan en vindt dat de site niet meer of minder
bepaalt wat leerlingen lezen dan dat docenten dat doen. Docenten zijn nog altijd de
meest sturende factor. Geerars: ‘We proberen scholieren wel op weg te helpen om
een goede keuze te maken door bijvoorbeeld literatuurlijsten aan te bieden. Maar die
lijsten hebben we gewoon van docenten Nederlands, dus wat dat betreft bieden we
niks nieuws.’

Sturend
Collegenet.nl kan wel sturend zijn door de door docenten aangeklede, uitgebreide
boekverslagen. Van Galen merkt dat deze boekverslagen veel vaker geraadpleegd
worden dan de ‘kale’ boekverslagen. Huyg maakt een vergelijkbare opmerking als
hij zegt dat de invloed van zijn site is dat leerlingen die er gebruik van maken meer
uit de boeken zullen halen. Dat is natuurlijk ook de manier waarop docenten vinden
dat uittreksels en boekverslagen van anderen gebruikt zouden moeten worden: niet
in plaats van het boek, maar naast het boek. Wat daarnaast invloed heeft op de
boekenkeuze van leerlingen, volgens Van Galen, zijn boekverfilmingen (zoals nu
van De tweeling) en de zogenaamde Lijsters en Boektoppers, de goedkope
pocketreeksen van Wolters-Noordhof en Malmberg die scholieren elk jaar aangeboden
krijgen. Huyg merkt dit ook duidelijk op zijn site. Als de nieuwe Lijsters uitkomen,
stijgen de desbetreffende titels in de top-150 van meest geraadpleegde titels.
Het lijkt er dus op dat de uittrekselsites gewoon de rol overgenomen hebben van
de uittrekselboeken en daarmee dus de nieuwe plek geworden zijn waar de
scholierencanon zich manifesteert. Die scholierencanon manifesteert zich wel heel
wat duidelijker op de sites, gezien de enorme aantallen uittreksels en boekverslagen
van sommige titels. Er zijn, in tegenstelling tot de situatie vroeger, veel meer
uittreksels en boekverslagen om uit te kiezen. Dat kan aan de ene kant positief werken:
leerlingen worden met veel verschillende meningen geconfronteerd en zullen meer
over de boeken te weten komen. Maar aan de andere kant zal het ook luiheid in de
hand kunnen werken en de kans op fraude vergroten.
Martijn Nicolaas was zeven jaar docent Nederlands en CKV-1 op het Haags
Montessori Lvceum. Hij werkt nu bij Stichting Lezen.
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Top vijf samenvattingen.nl
1
2
3
4
5

Tim Krabbé, Het gouden ei
Harry Mulisch, De aanslag
Anke de Vries, Blauwe plekken
Jan Wolkers, Turks fruit
Carry Slee, Afblijven

Top vijf scholieren.com
1
2
3
4
5

Karel Glastra van Loon, De passievrucht
Tim Krabbé, Het gouden ei
Hatty Mulisch, De aanslag
Boudewijn Büch, De kleine blonde dood
Carry Slee. Afblijven
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Een leven lang Lijsters?
Boekenpakketten en de canon
‘Twee vwo-generaties lang’, ruim twaalf jaar, geeft Wolters-Noordhoff
de serie Jonge Lijsters voor de basisvorming en de Grote Lijsters voor de
Tweede Fase uit. De vraag naar de canoniserende werking van deze en
andere series ligt voor de hand. Boekenpakketten voor het voortgezet
onderwijs: het was een gat in de markt waarin ook andere uitgevers zijn
gesprongen.
Anne-Mariken Raukema
Janette Meijer is pas kort uitgever van de Lijsters. Ronald Dietz, nu hoofd van de
unit Lijsters en atlassen, stond aan de wieg ervan. ‘Annie van den Oever, universitair
docent Nederlands aan de Groningse universiteit, belde me op toen ze las dat in de
loop der jaren vijfentwintig miljoen Lijsters waren verkocht. Zij doet onderzoek naar
de beïnvloeders van het lezen, maar de invloed van de boekenpakketten bleef buiten
beschouwing. Ze had geen notie van de aantallen leerlingen die we bereiken en de
invloed die de boeken kunnen hebben.’
Dietz is duidelijk trots op de series: ‘In de jaren negentig van de vorige eeuw
verkochten we tegen de 100.000 pakketten Grote Lijsters en tussen de 50.000 en
80.000 Jonge Lijsters. Die aantallen halen we niet meer. Dat komt aan de ene kant
omdat ook wij merken dat er minder gelezen wordt en aan de andere kant hebben
we concurrenten gekregen. Malmberg heeft onze formule gewoon gekopieerd en
Zwijsen is in het basisonderwijs een kleine concurrent. Maar in het voortgezet
onderwijs zijn wij nog steeds marktleider.’ De afname van het aantal gelezen boeken
hangt ook sterk samen met de komst van het studiehuis en de basisvorming. Het
aantal verplichte boeken voor de eindexamenlijst is teruggebracht tot een schraal
aantal en dat heeft ook directe gevolgen gehad voor het aantal Lijsters dat werd
afgenomen. ‘In feite heeft het Rijk met zijn onzalige maatregelen ons fors in de
vingers gesneden. Niet alleen bij de Lijsters zie je die terugval; voor de vakken Frans
en Duits is dat rampzalig. In de serie Merles Blancs die vanaf 1996 liep met vijf titels
per jaar, hebben we in 1999 moeten snijden en het aantal titels teruggebracht tot drie.
In 2000 kwamen de laatste Merles uit.’ De Duitse Buchfinken idem dito: die serie
liep vanaf 1992, ook in 1999 gereduceerd tot drie en gelijk met de Merles stopgezet.
Meijer: ‘Met de Buchfinken komen we dit jaar al terug. Maar zelfs door interne
subsidiering is de kans dat we ooit nog Merles gaan uitgeven niet groot, die serie
was nooit winstgevend.’

Lijsters nu
Wie Lijsters zegt - een poëtische naam voor een commercieel product met een sterke
annotatie naar de ‘lijst’ en veel mogelijkheden om op te variëren: Blackbirds voor
Engels, de Merles Blancs voor Frans en Buchfinken voor Duits - zal in eerste instantie
de Jonge Lijsters en Grote Lijsters kennen, maar in de loop der jaren is het assortiment
sterk uitgebreid. Bijvoorbeeld met Vrije Lijsters voor de basisvorming, waarin boeken
zijn opgenomen die meer bij de leefwereld van de twaalftot veertienjarige passen,
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spannende en ‘meer soapachtige’ boeken die Wolters-Noordhoff beslist niet in de
Jonge Lijsters wil, zoals Blauwe plekken van Anke de Vries en Vampier in de school
van Paul van Loon. Vrije Lijsters acht Wolters-Noordhoff minder gebonden aan de
canonvorming.
Er zijn ook Themalijsters: drie boeken over de holocaust, die zowel voor het
leesdossier als voor geschiedenis gelezen kunnen worden; Gouden Lijsters: vier
klassieke jeugdboeken in gebonden uitvoering en Kroonlijsters: vijf klassiekers (De
avonden, De aanslag, Kaas, Karakter en Nooit meer slapen), eveneens gebonden.
Deze Kroonlijsters blijven, in tegenstelling tot de titels uit de andere pakketten,
permanent verkrijgbaar. Daarnaast zijn er er uitbreidingen met evenzoveel varianten
naar de jongere leeftijdsgroepen, te beginnen met de Peuterlijsters voor tweejarigen
(onder andere Patsboem van Jan Jutte) en te eindigen, als laatste voorloper op de
Vrije Lijsters, met de Vroege Lijsters (met Jacques Vriens' Een stelletje mooie
vrienden en Tirannen van Aiden Chambers). De doorgaande lijn is belangrijk.
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Geschiedenis
Aan dit brede assortiment ligt een geschiedenis ten grondslag. Dietz licht toe: ‘We
begonnen in 1978 met tijdschriften over literatuur: Diepzee voor de bovenbouw van
havo en vwo en Tikker en Bumper over jeugdliteratuur. In de redactie van Diepzee
zaten mensen als Marjoleine de Vos, Guus Middag en Aleid Truijens.’
De laatstgenoemde zou zich jaren later nog trouw pleitbezorger zou tonen in de
Volkskrant (‘Dankzij Grote Lijsters zijn er nog grote lezers,’ augustus 2002) en eerder
als inleider van een Bijenkorf-uitgave, De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen
gelezen moet hebben.
Diets vervolgt: ‘We hadden ook een tijdlang tijdschriften voor Engels (Diver) en
Duits (Sirene). Je zag toen al het literatuuronderwijs in de knel komen door de
circulaires uit Den Haag over herstructurering. Via de tijdschriften hadden we een
goede ingang bij de docenten. Het aantal abonnementen liep echter terug en ik ging
meer geloven in het aanbieden van de boeken zelf in plaats van erover te publiceren.
In die tijd had je ook de Bulkboeken van de gelijknamige uitgeverij. We hebben
serieuze pogingen gedaan om Bulkboek in te lijven, maar dat liep stuk. Terugrijdend
van Amsterdam naar Groningen heb ik de Grote Lijster-formule bedacht.’
Omdat Dietz daar ingangen had, ging hij in gesprek over licenties met uitgevers
als Arbeiderspers, Bezige Bij, Nijgh en Van Ditmar en Querido en de bijbehorende
fondsen voor jeugdboeken. Er werden financiële afspraken gemaakt en
Wolters-Noordhoff kreeg de bevoegdheid om de boeken van Maarten 't Hart (Een
vlucht regenwulpen), Remco Campert (Het leven is verrukkelluk), J.J. Slauerhoff
(Het verboden Rijk), Willem Elsschot (Lijmen/Het been) en J. Bernlef
(Hersenschimmen) over te nemen in het nieuwe Grote Lijsterfonds. Cijfers over
licentiebedragen geeft Dietz niet - ‘het was een redelijk hoog bedrag, het was toch
een kwestie van je invechten’ -,
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maar hij wil wel de succesgetallen van de eerste oplagen kwijt. Er moesten minstens
30.000 pakketten verkocht worden om uit de kosten te komen; het werden er ruim
90.000. De ‘goede ingang bij docenten’ vormde een van de fundamenten om de
benodigde massa te krijgen. Vijf boeken voor vijfentwintig gulden, dat sloeg in als
een bom. Met dit succes uit 1990 verscheen een jaar later de eerste reeks Jonge
Lijsters, met onder meer Guus Kuijer (Drie verschrikkelijke dagen) en Ward
Ruijslinck (Wierook en tranen). Hetzelfde jaar 1991 was de start van de
Blackbird-serie (met boeken als Emily Brontë's Wuthering Heights en Bernard
Malamuds The Assistant). De Buchfinken verschenen vanaf 1992 (onder meer Patrick
Suskinds Das Parfum en Max Frisch' Homo Faber).

Samenstelling
De voorgeschiedenis van met name Diepzee is ook bepalend geweest voor de
samenstelling van de pakketten, met de jaarlijkse Diepzee-enquête waarin Dietz en
collega Everhard Huizing zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen stelden. De
voorkeuren van de jonge lezers werden in kaart gebracht en dit leidde tot de jaarlijkse
‘Diepzee-top honderd’. Deze voorkeuren werden gelegd naast het voornaamste
criterium van de uitgever: de literaire kwaliteit en het feit dat het boek zich al bewezen
moet hebben.

Een uitgever
Manja Heeze was uitgever bij Elzenga en Zwijsen en werkt nu bij Leopold.
Ze heeft regelmatig contact met de educatieve uitgevers over de verkoop
van licenties. Leopold verkoopt die alleen aan Wolters-Noordhoff en
Zwijsen, niet aan Malmberg. Heeze: ‘Dit heeft te maken met een
exclusiviteitsafspraak binnen de Weekbladpersgroep (WPG) te maken.
Zwijsen is daarin een zusterbedrijf van Leopold, daarin liggen de zaken
anders. Met Wolters en Zwijsen hebben we jaarlijks overleg over de titels
die we in licentie kunnen geven. Het initiatief ligt aan beide kanten, het
is een kwestie van gedeeld belang. Maandelijks stellen we de lijst bij,
natuurlijk in overleg met de auteur.’
Verreweg de populairste - en best verkopende - schrijver is Paul van Loon.
Heeze: ‘Alle series, Lijsters en Boektoppers, willen zijn titels graag
opnemen. We kiezen in zo'n geval vaak voor oudere titels. Dit jaar komt
Van Loons Vampier in de school bij de Vrije Lijsters, net als Johan
Diepstratens Dood door schuld. Anansi's web van Lydia Rood komt als
Jonge Lijster.’

Een schrijver
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Van Gijs Wanders, journalist en auteur van tal van kinder- en jeugdboeken,
nam zowel Wolters-Noordhoff als Malmberg een boek op: in de reeks
Jonge Lijsters in 1994 verscheen Vogelvrije vrienden en in de reeks
Boektoppers in 2001 verscheen Spoorloos verdwenen. Wanders is duidelijk:
‘Enig!’, vindt hij het als een van zijn boeken op deze manier een ‘tweede
leven’ krijgt. De uitgevers vragen in alles toestemming vooraf en hij ziet
geen verschil in de ene of de andere uitgever. Ook niet waar het royalties
(de betalingen) betreft: ‘Niet onbelangrijk is natuurlijk dat het niet mijn
hoofdberoep is. Ik schreef jeugdboeken naast mijn journalistiek werk.
Voor mij is de betaling volstrekt van ondergeschikt belang, maar dat zal
anders zijn voor mijn fulltime jeugdboekenschrijvende collega's.’
Dietz: ‘Het aardige van die Diepzee-enquête was dat je je eigen Grote Lijster-titels
daarin terugzag. Vroeger konden titels als Het bittere kruit, De komst van Joachim
Stiller en Oeroeg meer dan dertig jaar op de lijsten blijven staan. Uittrekselboeken
hebben daar ook fors hun steentje aan bijgedragen. Ik denk dat we door de Lijsters
die periode hebben teruggebracht. Door elk jaar vijf of zes goede, nieuwe titels aan
te bieden, geven we ook docenten een steuntje in de rug. We willen een aardige mix
voor de jonge lezers maken, maar we willen zeker niet opvoedend zijn. Soms worden
we wel een tikkeltje elitair genoemd; we doen natuurlijk soms wel water bij de wijn,
maar kiezen zeker niet voor alleen maar dunne boeken.’ In zekere zin is er wel sprake
van een beïnvloeding van de leessmaak; zo wordt in het pakker Grote Lijsters elk
jaar een dichtbundel opgenomen. Dat kan er een van Jan Eijkelboom zijn, van Piet
Paaltjens of Rutger Kopland. Dietz licht die keuze toe: ‘Van alles is de poëzie al
helemaal het kind van de rekening van de reductie van het literatuuronderwijs geweest.
Schande! Ik vrees dat als wij de poëzie eruit zouden halen, het helemaal niet meer
wordt gelezen in het onderwijs. Docenten stellen de bundels ook erg op prijs. We
blijven het zeker doen, hoewel het zakelijk gezien niet uit kan.’
In 1997 werd de uitgave van Diepzee gestaakt. Sindsdien wordt rekening gehouden
met de voorkeuren van de jonge lezers en de docenten via de enquêteformulieren
die met de Lijsterpakketten meegestuurd worden. Ook is internet een wezenlijk
medium geworden om de voorkeuren kenbaar te maken. Veel jongeren mailen hun
favoriete titels of schrijvers door. Soms wordt rekening met de gevoeligheid van
sommige scholen met werk van bepaalde schrijvers. Zo heeft het nogal lang geduurd
voordat Vals licht van
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Joost Zwagerman opgenomen werd; het kwam in 1999 als Lijster uit, terwijl het in
1992 al was verschenen. Giphart staat tot op heden nog niet op de lijst. Dietz: ‘Het
nieuwe boek van Rogi Wieg, Kameraad scheermes, daar zou ik ook aan twijfelen;
is dat niet te deprimerend voor scholieren? Wij maken de selectie, nemen de suggesties
van de jongeren mee in de keuze en worden soms ook wel door uitgevers getipt.
Voor een boek als Hersenschimmen gold dat het als Grote Lijster in 1990 zeker niet
het laatste leven was. Querido heeft er nadien nog herdruk op herdruk mee beleefd.’
Op de vraag of de Jonge en Grote Lijsters-reeksen niet erg ‘wit’ zijn, antwoordt Dietz
bevestigend: ‘Ja, inderdaad, er zitten nog geen allochtone schrijvers in de series,
maar dat heeft dan ook z'n reden; niet hoog op de voorkeurslijsten van leerlingen en
docenten en nog te weinig algemeen gekend. Een boek als Bruiloft aan zee van
Abdelkader Benali? Dat zou gekund hebben. Hetzelfde geldt voor Nilgün Yerli's De
garnalenpelster. Maar of Hafid Bouazza nou zo geschikt is voor scholieren, daar
twijfel ik aan.’

Rol in de canonisering
Dan de hamvraag: menen de uitgevers dat zij een rol spelen in de canonisering?
Dietz: ‘Natuurlijk zijn we ons bewust van het feit dat we via de boekenpakketten
meewerken aan de canon, dat we “medecanoniseerder” zijn, maar dat komt omdat
we een dubbele rol hebben. We zijn een commercieel bedrijf en werken met kleine
marges aan een goed product. We hebben een missionerend idee, we willen jongeren
goede boeken aanbieden tegen een lage prijs. Als zij op die leeftijd niet ervaren dat
literatuur een hoog goed is, het lezen ervan vervoering en troost kan bieden en zien
dat er naast het gewone leven nog duizend andere mogelijk zijn, ervaren zij dat nooit.
Met de Lijsters bevinden we ons op de breuklijn van vrijetijdslezen en schoolslezen.
Daar zijn we ons erg bewust van. Natuurlijk bereik je ook iets met literatuurlessen,
maar daarin blijft de context schools. De Lijsters lees je thuis. Voor het eerst sturen
we de pakketten naar de jongeren thuis, in plaats de docent als distributeur aan te
wijzen.’
In een pakket van zes titels zijn er natuurlijk altijd boeken die meer of minder
worden gewaardeerd. Dat heeft ook met het genre te maken. Leerlingen hebben
blijkbaar moeite met populaire essayistiek. Een boek als Hoe God verdween uit
Jorwerd (Grote Lijster 2002) is de eerste non-fictie titel in de reeks ooit. Sommige
docenten vinden het dan ook niet goed dat dit voor de lijst wordt gelezen. Meijer:
‘De passievrucht van Karel Glastra van Loon wordt erg goed ontvangen en van
Arthur Japin (De zwarte met het witte hart) heb ik hoge verwachtingen.’ Dat de
laatste pakketten niet meer zo duidelijk als serieboek herkenbaar zijn, is een bewuste
keuze. Meijer: ‘We hebben gekozen voor zwaarder papier en voor mooie covers die
het boek meer recht doen dan de serie.’
Waar het gaat over de toekomst van de nieuwe producten, video's (films gebaseerd
op Nederlandse - De kleine blonde dood, Karakter en Left Luggage - en Engelse
boeken - Romeo and Juliet, One flew over the Cuckoo's Nest en Wuthering Heights)
en luistercd's (met verhalen van onder anderen Adriaan van Dis, Frans Pointl, Simon
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Carmiggelt) is de jonge Meijer terughoudender dan de oudere Dietz: ‘Het zijn twee
andere ingangen om het verhaal binnen te brengen. Het kan mij niet schelen via welk
medium, als ze het verhaal en de stijl maar ervaren. Van mij mogen de video's en de
cd's de helft van het Lijsterfonds worden. Hoe komen anders die prachtige verhalen
als van Hooft en Homerus of een mooi epos in de hoofden? Of de Gijsbrecht van
Amstel? Ja, de Gijsbrecht als Hollywoodverfilming, die zou ik zo opnemen! Al blijft
lezen wel onze eerste prioriteit.’

De andere spelers
In 1970 verscheen de eerste roman op krantenpapier, de fameuze Bulkboeken, die
gretig aftrek vonden in het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 1998-1999 werden
de laatste pakketten verstuurd. Nadien kwam er nog een incidenteel boek in krantvorm
uit, maar de serie werd in dat jaar stopgezet. In 1991, een jaar na de eerste Lijsters,
startte de stichting Bulkboek met een boekenreeks in pocketvorm, de zogenaamde
Penta-pockets. Het seizoen 1998-1999 was het laatste dat Bulkboek de uitgave
verzorgde. Het jaar daarna nam Wolters-Noordhoff het over. Dit schooljaar
verschijnen de Penta-pockets voor het laatst.

Malmberg
Als een van de eersten zocht Malmberg in Den Bosch mogelijkheden dezelfde markt
te bereiken. In 1997 werd gestart met de Boektoppers voor het basisonderwijs, het
jaar daarop met die voor het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs blijft
Wolters-Noordhoff marktleider, de slag in het basisonderwijs heeft Malmberg
gewonnen. De uitgeverij biedt boeken aan van Max Velthuis tot en met Jacques
Vriens.
Malmberg kiest bewust voor een combinatie van vertrouwde auteurs en modernere
en meer eigentijdse titels. Waar Wolters-Noordhoff bewust kiest voor het niet
opnemen van debutanten, doet Malmberg dat even bewust wel. ‘Op die manier willen
we de literatuur heel dicht bij de leerling houden,’ zegt Karin van den Dool,
verantwoordelijk uitgever van de Boektoppers. ‘En sinds
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2001 zorgen we ervoor dat elk jaar een allochtone schrijver in het pakket voor de
Tweede Fase hebben. De samenstelling van het pakket moet zowel voor de leerling
als de docent voldoende verrassend zijn, maar ook vertrouwd.’
Bij de samenstelling van de pakketten voor de basisvorming ligt het accent op
‘leuke’ boeken. Van den Dool: ‘Een breed aanbod voor deze leeftijdsgroep vinden
we belangrijk; zo zitten er adolescentenboeken in, maar ook detectives en historische
romans. En avonturenboeken en de meer literaire jeugdboeken. Wij vinden het
belangrijk dat de jongeren zelf hun keuze kunnen maken.’
Voor de basisvorming wordt hetzelfde pakket aangeboden als voor groep zeven
en acht van het basisonderwijs. Docenten met verder ontwikkelde leerlingen wordt
geadviseerd om pakket B, het ‘moeilijker broertje’ van pakket A, bij de leerlingen
aan te bevelen. In het pakket zijn Willem is een weerwolf van Hermine Landvreugd,
Straatkatten van Mieke van Hooft, Nachtverhaal van Paul Biegel, Hasse
Simonsdochter van Thea Beckman, Jubeltenen van Rita Verschuur en Kappen van
Carry Slee opgenomen, plus een sms-boekje met trucjes.
Voor de derde en vierde klas bestaat het pakket uit Het gouden oog van Hans
Hagen, De geur van Melisse van Per Nilsson, Afscheidsbrief van Bobje Goudsmit,
Vallen van Anne Provoost, De voorspelling van Evert Hartman en De liftster van
Theo Hoogstraten. In het pakket zit ook een cd. ‘We merken dat jongeren heel actief
met deze cd omgaan en gebruiken in lessen en uitvoeringen. Op deze multimediale
manier stimuleer je tegelijk de fascinatie voor taal.’
De pakketten voor de Tweede Fase zijn in tegenstelling tot de basisvorming niet
meer zozeer gericht leesplezier, maar gekozen op functionaliteit. De leerlingen kunnen
de boeken van Tim Krabbe (Vertraging), Abelkader Benali (Bruiloft aan zee), Marek
van der Jagt (De geschiedenis van mijn kaalheid), Jeroen Brouwers (Bezonken rood),
Rascha Peper (Russisch blauw) en Oek de Jong (Opwaaiende zomerjurken) lezen.
Eerder bood de Boektopperserie boeken van Erwin Mortier (Marcel), Kader Abdolah
(De reis van de lege flessen), Marga Minco (De val), Connie Palmen (De
vriendschap), Gerard Reve (De vierde man) en Jan Wolkers (Terug naar Oegstgeest)
aan.

Zwijsen
Zwijsen is een ‘kleine concurrent’ in de markt van het basisonderwijs. In het
voortgezet onderwijs speelt Zwijsen een zeer bescheiden rol, behalve waar het gaat
om de moeilijke lezers. De Zoeklicht Plus-reeks is bedoeld voor jongeren van twaalf
jaar en ouder. Het zijn leestechnisch eenvoudige boeken, met onderwerpen die dichtbij
de belevingswereld staan: verliefdheid, pubertijdfantasieën en het spelen met
toekomstideeën zijn populair. Zo bestaat de vierde reeks uit boeken met titels als:
De oppas, Gedicht voor Tamara, Speurtocht naar Jessica en Wat heb jij nou? De
boeken uit deze serie zijn geïllustreerd in zwart wit en bescheiden van omvang:
gemiddeld zo'n tachtig pagina's.
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ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff heeft in 1998, het jaar waarin de Tweede Fase werd ingevoerd,
een poging gedaan zich op de markt van de jonge lezers te komen. Het avontuur was
voor de uitgeverij, toen nog Meulenhoff-Educatief geheten, van korte duur.
Verantwoordelijk uitgever Anne Rube legt uit hoe dat komt: ‘Met de veranderingen
binnen het literatuuronderwijs en het nieuwe vak CKV hebben we geprobeerd in te
spelen op het nieuwe examenprogramma. Wezenlijk is ook het feit dat de toenmalige
staatssecretaris van onderwijs, Tineke Netelenbos, de invoering van de Tweede Fase
uitstelde. Scholen hoefden niet perse met ingang van het schooljaar 1998-1999 de
Tweede Fase in te voeren, het mocht ook een jaar later. Van alle scholen heeft tachtig
procent voor die optie gekozen. Dat betekende dat wij een oplossing hadden voor
een probleem dat voor tachtig procent van onze markt op dat moment nog geen
probleem was.’ Anders dan de Lijsters bood Thieme-Meulenhoff geen pakket met
Nederlandse boeken aan, maar een geïntegreerd pakket met titels uit alle moderne
vreemde talen. De uitgeverij werkte samen met Maarten Muntinga, de uitgever die
bekend werd met de Rainbow-serie. Over de rechten werd direct met de buitenlandse
uitgevers onderhandeld en boeken werden apart gedrukt: geel, met een eigen omslag.
Wie lid was van de RainbowClub 1998 kreeg de volgende boeken: Enkele reis (Didier
van Cauwelaert), Schrijvers zijn mensen (Ronald Giphart), Indische duinen (Adriaan
van Dis), Twee koffers vol (Carl Friedman), Montyn (Dirk Ayelt Kooiman) en Kat
en muis (Günter Grass).
Na een jaar werd het experiment stopgezet. Anne Rube: ‘We liepen te veel op de
troepen vooruit. Het literatuuronderwijs was veranderd, maar paneltests wezen uit
dat de docenten niet meeveranderden. Het was meer iets voor het toekomstig
onderwijs dan het huidige. Zij vonden het ook vervelend om titels voor hun collega's
van de andere talen te moeten kiezen; daar brandden ze liever hun vingers niet aan.
Maar dat speelde in feite niet: de boeken waren immers bestemd om thuis te lezen,
niet op school.’
Anne-Mariken Raukema is hoofdredacteur van Tsjip/Letteren en werkt bij Stichting
Lezen.
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column
Ierse canon
Jacques de Vroomen
‘Läbipääs keelatud pääsy kielletty,’ het eerste Iers dat ik lees. Ik ben meteen verkocht.
Maar de ontnuchtering volgt snel, ‘no admittance’ staat er als vertaling onder.
De tekst hangt aan een ketting voor een trapje dat gewone passagiers, zoals ik, niet
mogen bestijgen. Ik zit op een schoenendoos van tien etages, Irish Ferries, op weg
van Cherbourg naar Roslare. We varen met een boog om de zuidkust van Engeland.
In mijn hut lagen enkele postkaarten van de veerdienst met teksten van Jonathan
Swift, James Joyce en W.B. Yeats. Ierland leurt met schrijvers, zoals je in Salzburg
uitglijdt over de Mozartkugeln. ‘When the Irishman is found outside of Ireland in
another environment, he very often becomes a respected man,’ lees ik op een van de
kaarten. James Joyce constateerde dat. Niet zonder bitterheid neem ik aan. Het klinkt
niet erg bemoedigend als je omgekeerd op het punt staat de Ieren inside of Ireland
te gaan bekijken.
Een nogal merkwaardige keuze, die uitspraak van Joyce, op een ansicht die als
reclame moet fungeren. Of is dit een voorbeeld van de befaamde Ierse ironie?
Er is veel rood haar op de veerboot. We betalen met euro's want die vervangen nu
ook de Ierse ponden en de Guinness wordt met zorg, heel langzaam dus, in glazen
van een halve liter getapt. Ik begrijp niet dat er zoveel Ieren alcoholist zijn als je ziet
hoe langzaam ze die glazen vullen.. Ik raak in een rozige stemming. And I shall have
some peace there, for peace comes dropping slow. Dat heb ik van Yeats.
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Omgaan met ‘moeilijke’ leerlingen
Een gesprek met lerarenopleider Maarten van der Burg
In de bundel Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen
staat onder meer het artikel ‘Exacte vakken na schooltijd’ van de
Amerikaanse onderwijsdeskundige Donna E. Alvermann. Volgens haar is
het (Amerikaanse) leesonderwijs hard aan vernieuwing toe. Docenten
moeten niet van bovenaf lesgeven, maar leerlingen stimuleren hun
buitenschoolse leergedrag ook op hun schoolwerk toe te passen. Pas dan
zal het onderwijs leerlingen gaan aanspreken die in traditionele
onderwijsmodellen minder presteren. Michel van der Maas besprak dit
stuk met Maarten van der Burg. Uit zijn praktijk als docent Nederlands
en als lerarenopleider kan Van der Burg vele voorbeelden aanvoeren van
werkwijzen waarmee hij ‘moeilijke’ leerlingen weet te bereiken.
Michel van der Maas
In haar artikel breekt Donna Alvermann een lans voor een opener, minder hiërarchisch
ingerichte vorm van onderwijs. Ze schetst een vrij somber beeld van de momenteel
meest gangbare onderwijsmodellen: jongeren worden geclassificeerd, hun rol zo
klein mogelijk gemaakt, en ze worden aangemoedigd op een laterale, hiërarchische
manier hogerop te komen in de maatschappij.
Verder stelt ze vast dat het onderwijs over het algemeen erg onpersoonlijk is,
zelden een link legt met werelden die jongeren echt interesseren en ook niet uitgaat
van de volgens haar krachtige wijze waarop jongeren zich buiten schooltijd kennis
eigen maken. Daarbij moet aangetekend worden dat Alvermann haar pijlen richt op
het onderwijs in Amerika. Bovendien is ze in eerste instantie op zoek naar een remedie
voor de leesachterstand die veel leerlingen volgens Amerikaanse onderzoeken bij
de exacte vakken oplopen. Aangezien ze daarnaast beweert dat haar werk in algemene
zin nuttig kan zijn voor onderwijsdeskundigen, proberen we toch een link te leggen
naar het Nederlandse taal- en literatuuronderwijs.

Zorgelijk
Maarten van der Burg was vijfentwintig jaar docent Nederlands op het Berlage-lyceum
in Amsterdam en is momenteel lerarenopleider aan de Educatieve Faculteit (EFA)
van de Hogeschool Amsterdam. In de loop der jaren maakte hij tevens naam als
producent van zogeheten ‘onderwijsfilms’, documentaires over
onderwijsontwikkelingen. Is de toestand in Nederland naar zijn mening net zo
zorgelijk als die in Amerika?
Van der Burg: ‘Misschien wel. We hebben in elk geval in de loop der jaren gemerkt
dat leerlingen veel verschillende leerstijlen hanteren. Als je dan met leerlingen
bijvoorbeeld een film gaat maken, dan zeggen hun eigen docenten vaak: “Goh, ik
wist niet dat hij of zij dat kon.” Zo'n docent is gewend te werken vanuit een
stappenmodel: van stap twee gaan we naar stap drie, dan heb je een bepaalde
vaardigheid verworven, en dan kunnen we verder. Dat werkt voor leerlingen die van
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huis uit zo'n cognitieve manier van werken meegekregen hebben. Die weten al
ongeveer dat je op die manier een positie in de samenleving kunt verwerven.’

Deelvaardigheden
Van der Burg vervolgt: ‘De “moeilijke” leerlingen waar wij het over hebben, krijgen
die schoolse vaardigheden helemaal niet van huis uit mee. Daarom lijken ze voor de
leraar die vanuit een “ouderwets” model werkt weinig te kunnen. Uit onderzoeken
blijkt dat het vak Nederlands gaandeweg in deelvaardigheden uiteen is gevallen, een
beetje grammatica, een beetje tekstbegrip, en dat alles overkoepeld door het idee dat
dat ooit allemaal in het hoofd van de leerling bij elkaar komt, en dan krijgt hij een
acht. Wij hebben geconstateerd dat dat bij een hoop leerlingen eenvou-
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digweg niet werkt. Terwijl als je de vaardigheden niet voorop zet, maar laat inzetten
bij bijvoorbeeld het inrichten van een tentoonstelling of het voeren van een
briefwisseling, dan zie je die deelvaardigheden wel samenvloeien.’

Taalgedrag
Bij het lezen van Alvermanns artikel moest Van der Burg denken aan een verhandeling
die hij enige tijd geleden schreef voor de Taalunie. ‘Daarin beweer ik dat leerlingen
anno nu hun kennis zelf “construeren”. Dat staat in schril contrast met de leerwijzen
waar veel gangbare onderwijsmodellen van uitgaan. Die geconstrueerde
taalvaardigheid noem ik “nieuwe geletterdheid”. Dat begrip weerspiegelt zich een
beetje in wat Alvermann “literacy” noemt. Dat betekent niet alleen dat je Vondel
kunt lezen of iets met Rhijnvis Feith kunt, maar heeft vooral te maken met het
“taalgedrag” dat je gebruikt om het te redden in de samenleving. Daar heeft een
leerling bronnen voor nodig, daar moet hij vaardigheden voor ontwikkelen.’

Communicatie
Hoe stimuleer je ‘moeilijke’ leerlingen nu om op eigen kracht hun taalvaardigheid
te ontdekken? Van der Burg geeft een voorbeeld: ‘We zijn enige tijd geleden een
project gestart op een school in Amsterdam-West. Daar zaten hele moeilijke jongeren,
echte stouterds, die de krant haalden en stations onveilig maakten. Daar hebben we
veel EFA-studenten ingezet, tweede- en derdejaars. Er waren op die school
verschillende clubs aan het ontstaan, aangestuurd door een zeer energieke docent.
Die leerlingen gingen abseilen en skateboarden, dat soort dingen. Die clubs moesten
georganiseerd worden, en daar hebben we studenten op gezet die daarbij hielpen.
Daar kwamen allerlei vormen van communicatie bij kijken: er moesten posters
worden gemaakt, verslagen, er moest overlegd worden, er werden videofilms gemaakt.
Middels onze studenten brachten we als het ware taalvaardigheid in dat clubgebeuren
in. En dat lieten we dan weer aan de docenten zien: we lieten die leerlingen steeds
de resultaten presenteren van die clubs.’

De straat op
Toen die bodem was gelegd en de school welwillend stond tegenover een vervolg,
stelde Van der Burg voor een ‘serieuzer’ project op poten te zetten. Het eerste
experiment had laten zien dat de kinderen op de clubs en bij het werken aan hun
hobby veel beter leerden dan in de les. Van der Burg probeerde die leervaardigheid
als het ware de school ‘in te trekken’. De school had nieuwbouwplannen, en het leek
Van der Burg zinnig als de leerlingen meedachten over het ontwerp: ‘Het
architectonisch ontwerp lag er al, maar ik wilde ze de mensen uit de buurt laten
interviewen om te weten te komen hoe zij tegen die nieuwe school aankeken. Wat
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voor school moest er eigenlijk komen? We hebben dat serieus aangepakt, de
burgemeester van het stadsdeel kwam bijvoorbeeld op school langs om de opdracht
te geven. Er is een debat georganiseerd, de leerlingen hebben met camera's interviews
in de wijk afgenomen, en tot slot had ik een soort “internationale” conferentie bedacht.
De leerlingen organiseerden die zelf, uiteraard met hulp van ons. Ook daar werden
presentaties gehouden van de activiteiten die eraan vooraf waren gegaan. En onze
eigen studenten lichtten hun eigen eindresultaten toe.’

Meetbaar
Al kunnen scholen heel enthousiast worden van dergelijke projecten, ze zullen
daarnaast zoeken naar manieren om de resultaten meetbaar te maken. Hoe doe je dat
met een project waar posters uitrollen, folders, filmpjes? Van der Burg: ‘Tijdens zo'n
presentatie zie je snel genoeg of iemand iets kan, dus voor mij was het meetbaar.
Hoe die school precies heeft gemeten, dat weet ik niet, maar ze zagen wel dat die
leerlingen erg met taal bezig waren geweest, met schrijven, met communiceren.
Leerlingen die normaal werden gezien als winkeldiefjes, kwamen nu met een
videocamera de winkel binnen en dan zei de groenteboer bijvoorbeeld: “Goh, is dit
en dat gaande?” En bij de benzinepomp merkten ze dat daar plotseling niet meer
gerookt werd.’
Kan dit dan het resultaat zijn op het moment dat die opgroeiende kinderen een
intermenselijke relatie aangaan met volwassenen? Van der Burg: ‘Precies. En
bovendien, als een docent het goed doet heeft hij van tevoren aangegeven wat zijn
criteria zijn. En over het algemeen kon je constateren dat deze leerlingen beter
presteerden in deze werksituatie dan wanneer ze braaf in hun bankjes moesten blijven
zitten.’

Ned
In het artikel van Donna Alvermann maken we nader kennis met een ‘moeilijke’
leerling. De veertienjarige Afro-Amerikaanse jongen Ned had zich vrijwillig
aangemeld om mee te doen aan een naschoolse ‘mediaclub’ in de Openbare
Bibliotheek naast de school waar hij op zat. Op deze zogeheten ‘middenschool’ lieten
zijn prestaties te wensen over, en had hij vooral veel leesproblemen. Het organiserend
team onder leiding van Donna Alvermann wilde vooral onderzoeken welke vormen
van geletterdheid jongeren als Ned in de mediaclub zouden kunnen inbrengen.
In de loop der tijd komt er een levendig e-mailverkeer op gang tussen Ned
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en Kevin Williams, een lid van het onderzoeksteam. Ned noemt zich een rapper,
heeft een eigen rapgroep en is erg geïnteresseerd in de muziek van rapgroep ‘The
Goodie MOb’. Ned gaat met aanwijzingen van Kevin op onderzoek uit, op het internet
en op cd-hoezen.
De ‘casus’ van Ned verloopt op zich indrukwekkend. Helaas wordt uit het stuk
niet duidelijk hoe zo'n mediaclub georganiseerd wordt en wat bijvoorbeeld de
randvoorwaarden vanuit school en bibliotheek waren. Ook hangt het verhaal iets te
zeer van toevalligheden aan elkaar. Kevin blijkt met The Goodie MOb op dezelfde
middelbare school gezeten te hebben, sterker nog, gaandeweg onthult hij dat een van
de leden zijn broer was. Het verhaal krijgt een wrange kant als Kevin aan Ned mailt
dat zijn broer uiteindelijk om onduidelijke redenen werd doodgeschoten. Natuurlijk
komt er na een dergelijke briefwisseling een nauwe band tot stand tussen Ned en
Kevin. Maar hoe vertaal je zo'n enorme toevalstreffer naar het reguliere onderwijs?
Alvermann helpt ons er niet bij. Van der Burg vraagt zich, ondanks de uitgebreid in
het artikel afgedrukte mails met ‘Rapnieuws’ af, hoe effectief de uitwisseling van
informatie hier nu eigenlijk geweest is.

Dunne lijn
Bewandel je niet een dunne lijn als je op de door Alvermann beschreven manier een
leerling de indruk geeft dat je interesse toont in zijn leefwereld, maar met een soort
verborgen agenda ook uit bent op leerprestaties? Van der Burg: ‘Dat weten we
bijvoorbeeld van interculturele communicatie. Soms weet je binnen een nanoseconde
hoe het met een nieuwe klas zal gaan. Leerlingen kunnen meestal vrij snel zien of
een leraar zichzelf is of een toneelstukje staat op te voeren. Daar hebben ze uitermate
gevoelige antennes voor. Zeker deze leerlingen die al niet zo getraind zijn om in een
schoolsituatie te leren, hebben gauw het gevoel dat die man of vrouw voor de klas
tegen ze is.’
Is daar geen model voor op te stellen, hoe je nu om te beginnen vertrouwen wint?
Volgens Van der Burg niet: ‘Op het Berlage gaf ik ook les aan brugklassen, en daar
vond ik het vooral interessant om te werken met de reguliere brugklassen, waarin
allerlei taalniveaus door elkaar zitten. De eerste zes weken tot aan de herfstvakantie
gebruikte ik alleen om elkaar beter te leren kennen. Ik deed wel het een en ander met
het vak, maar mijn hoofddoel was om na de herfstvakantie goed met elkaar te kunnen
gaan samenwerken. In week drie liep ik dan door de gang en zag leerlingen al lekker
zelfstandig aan het werk. En dat was niet met allerlei orderegels afgedwongen, die
leerlingen zagen gewoon de zin in van dat werk. Maar goed, dat kon ik ook doen
omdat ik toen al vijftien jaar in het onderwijs zat. Maar ik weet zeker dat je meer
respect van leerlingen krijgt als je goed met ze weet om te gaan dan als je ze goed
kunt uitleggen hoe een bijvoeglijk naamwoord werkt.’

Videofilmpjes
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In de ervaring van Maarten van der Burg kan het werken aan een videofilmpje een
uitstekend middel zijn om nader kennis te maken met elkaar. Niet alleen voor
leerlingen onderling, maar ook van leerling naar docent en vice versa. Hij herinnert
zich hoe het ooit begon: ‘Ik ben op het Berlagelyceum videofilmpjes gaan maken
met de kinderen, als onderdeel van hun taalontwikkeling. Die kinderen waren net in
Nederland, de eerste stappen waren gezet, maar als je een filmpje maakt moet je voor
de camera goed met het Nederlands omgaan. En dan hoef je niet allerlei grammaticale
regels uit te leggen, maar komt het gewoon aan op de onderlinge communicatie.’ In
de ervaring van Van der Burg verloopt dat proces bijna spontaan goed. Hij kon
destijds zijn ogen niet geloven: ‘Natuurlijk heb je een soort basis aangebracht, maar
daarna gaat het min of meer vanzelf. Ze kunnen natuurlijk nog geen voorbeeldig
interview houden, maar ze kunnen wel dingen beschrijven, communiceren met elkaar.
Ze deden ook een deel van het project met een andere school. En dat geheel
ontwikkelde ik door tot een klein methodetje, dat vast in het programma zat. Op een
gegeven moment ging ik ook een aantal fictionele films met leerlingen maken, en
dat werkte in die meertalige situatie helemaal goed, want toen gingen ze van alles
schrijven en samen overleggen: wat zegt dat personage? Wat daarbij vrij vaak opviel
was dat bij het bedenken van die verhalen naar voren kwam wat ze wel dachten,
maar niet konden zeggen of doen. Veel wegloopverhalen van meisjes, bijvoorbeeld.
Dan was fictie een veilige vorm, want het ging dan niet echt over die kinderen zelf,
maar je kon eigenlijk precies zien waar het over ging.’

Gemeenschappelijk
Opnieuw loopt hier een dunne scheidslijn tussen onderwijzen en het streven met
leerlingen op vertrouwelijke voet te geraken. Van der Burg denkt dat ieder leerproces
begint met een goede wederzijdse kennismaking: wat houdt leerlingen bezig, waar
kun je ze mee boeien, wat delen de verschillende leerlingen uit een groep met elkaar?
Van der Burg: ‘Hier op school leiden we ook webdesigners op. Op die afdeling zijn
we bezig met een project dat heet “Het huis van mijn grootmoeder”.
Daarin worden op het internet allemaal grootmoederverhalen verzameld. Dat is
begonnen in kleine groepjes die eerst

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

45
met elkaar praatten, dan naar die site gingen om een verhaaltje in te tikken en daar
ontdekten dat er al honderden verhalen op die site staan. Zo bouwt zich dat door.
Dat heb ik ooit ontwikkeld hier voor de Hogeschool van Amsterdam als voorbeeld
van intercultureel onderwijs. Ik vind namelijk dat intercultureel onderwijs niet
betekent: over Eskimo's praten of over de leuke gewoonten van de zigeunercultuur.
Je kunt het gewoon nu onder onze eigen mensen vinden. Boor iets gemeenschappelijks
aan, als je tien minuten praat ben je al twee keer de wereld rondgereisd. Dan gaat
het over taal, gewoonten, immigratie, enfin, dat staat dus allemaal op die site. En dat
gaan we nu in het hele Amsterdamse voortgezet onderwijs doen. Als onderdeel van
de lessen Nederlands en geschiedenis.’

Luisteren naar elkaar
Het is wel een mooie gedachte: niet zozeer het praten over maar veel meer het praten
met en luisteren naar elkaar staan bij zo'n project centraal. Van der Burg geeft al een
tijd intercultureel onderwijs en hij merkt steeds weer dat het gewoon investeren in
relaties is, zorgen dat mensen goed met elkaar om kunnen gaan. Daarna kun je dan
komen met allerlei wetenswaardigheden over de Islam of andere dingen. Maar in
haar artikel stelt Alvermann eigenlijk dat veel leraren juist voor dat volgens Van der
Burg elementaire interrelationele verkeer nog helemaal niet klaar zijn. Hij stelt: ‘Het
is ook niet makkelijk. Ik doe hier op de Educatieve Faculteit in het vierde jaar een
half jaar lang intercultureel onderwijs. Dan heb ik studenten die dat graag doen,
daarvoor kiezen, dat is een vrij succesvol college. En dan is het toch nog moeilijk
om mensen er voortdurend op te blijven wijzen dat het niet zozeer gaat om lesstof
en dat soort dingen, maar veel meer om dingen als communicatie in de klas. Hoe
zorg je ervoor dat leerlingen zich veilig voelen? Dat vinden studenten echt lastig.’
Wellicht hoort dat in hun ogen niet tot de taken van de docent. Van der Burg heeft
meer het idee dat er een soort fossiele modellen huizen in de hoofden van mensen:
een goede leraar, dat is zo'n man als uit Kees de jongen. Van der Burg: ‘Dat verhaal
speelt heel lang geleden, dat hebben de studenten van nu helemaal niet meegemaakt,
ze zullen het zelf ook anders doen, maar als ze onzeker worden, dan grijpen ze zich
vast aan dat fossiele beeld. Dat beeld is dan: als ik mijn vak maar goed beheers, dan
is er wel rust, respect en orde. Niets is minder waar, maar het is heel moeilijk om
daar doorheen te breken.’

Relationeel netwerk
Als je probeert de boodschap van Donna Alvermann samen te vatten, dan stelt zij in
haar artikel dat onderwijs moet veranderen van ‘ik leer jou iets’ in ‘ik leer jou kennen’.
Dan pas kan er naar haar mening een zinnige kennisoverdracht op gang komen. Van
der Burg stemt daarmee in: ‘In feite komt onderwijs in mijn ogen allereerst neer op
het vormen van een relationeel netwerk. Kennisoverdracht is maar één onderdeel.’
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Michel van der Maas ging na zijn studie Letteren aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen werken op de kinderafdeling van het Universitair Medisch Centrum Sint
Radboud in diezelfde stad. Hij maakt daar televisie met en voor de kinderen.

Gebruikte literatuur
Donna E. Alvermann, ‘Exacte vakken na schooltijd; gebruikmaking van dagelijks
lees- en schrijfgedrag ten behoeve van het leerproces in de klas’. In: Lezen en
leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen. Delft: Eburon, Stichting
Lezen Reeks 5, 2002.

Meer informatie
Wie geïnteresseerd is in het in het artikel genoemde grootmoederproject, kan terecht
op www.grootmoeders.nl.
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Een zoektocht naar jeugdliteratuur op het internet
Leerlingen maken in de basisvorming meer boekverslagen per jaar. Van
lieverlee oefenen ze personages, perspectief en tijd in een roman te
beschrijven. Kan de docent activerende didactiek inzetten bij het
bevorderen van de leessmaakontwikkeling in de basisvorming? Deze vraag
hoop ik in dit artikel positief te kunnen beantwoorden.
Om de leerlingen actief aan de slag te laten gaan met het maken van een
boekverslag maak ik gebruik van de webquest. Eerst bespreek ik wat een
webquest is en welke didactische principes er aan ten grondslag liggen.
Vervolgens geef ik een korte beschrijving van actief leren, zoals dat door
Ebbens en Ettekoven is beschreven. Hoe de docent leerlingen met behulp
van een webquest actief kan laten leren wordt aangetoond in het voorbeeld
van een webquest over jeugdliteratuur.
Ad van der Logt

Meer dan een zoektocht
Een webquest wordt omschreven als een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de
informatie te vinden is in bronnen op internet. Uitgaande van de onderwijskundige
ideeën van Marzano heeft Bernie Dodge, hoogleraar onderwijstechnologie aan San
Diego State University, het format van de webquest geïntroduceerd en beschreven.
Een webquest bestaat volgens hem uit de volgende onderdelen:
- Een inleiding met de eerste informatie over het onderwerp;
- een uitvoerbare en interessante taak;
- een aantal informatiebronnen dat nodig is voor het uitvoeren van de taak; de
selectie van de bronnen door de docent voorkomt dat de leerlingen op de digitale
snelweg de weg kwijtraken en hun opdracht niet meer afmaken;
- een beschrijving van alle handelingen die de leerlingen moeten verrichten
om hun taak af te kunnen maken; de docent zorgt er voor dat de handelingen
die de leerlingen moeten uitvoeren, in kleine stappen worden beschreven;
- aanwijzingen die de leerling precies informeren hoe de gevonden informatie
verwerkt moet worden;
- een afsluiting waarin de leerlingen (meestal via een evaluatieschema) wordt
geleerd te reflecteren op wat zij hebben gedaan en wat ze ervan hebben geleerd.

Actief leren
Als uitvloeisel van het APS-project ‘Alle leerlingen bij de les’ verscheen een kleine
twee jaar geleden het boek Actief leren van Ebbens en Ettekoven. Zij beschrijven
hierin vier typen leeractiviteiten van leerlingen die door de docent in een les of
lessenserie aangeboord moeten worden. De leeractiviteiten, die zij onderscheiden,
zijn zichtbaar in tabel 1.
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Bij de leeractiviteit ‘toepassen’ moet opgemerkt worden dat deze dus niet inhoudt:
het maken van een aantal opgaven wiskunde, waarvan de theorie door de docent is
uitgelegd. Een nieuwe, onbekende situatie is essentieel voor deze leeractiviteit.
De eerste twee leeractiviteiten worden door Ebbens en Ettekoven gedefinieerd als
‘leren 1’, de laatste twee als ‘leren 2’. De eerste fase van leren 2 zien zij als een
experimenteerstadium tussen leren 1 en 2.

Marzano
In Actief leren geven Ebbens en Ettekoven aan dat het concept van actief leren dat
zij met een grote groep docenten hebben ontwikkeld, is terug te vinden in de
verschillende onderwijskundige theorieën.
Zo valt er ook een overeenkomst te constateren tussen de theorie van Marzano en
het actieve leren van Ebbens en Ettekoven. Marzano onderscheidt vijf betekenisvolle
leertaken die als volgt omschreven kunnen worden:
Dimensie 1:

een positieve houding en opvatting over
het (eigen) leren
In deze dimensie wor-
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Tabel 1
Leeractiviteit

Omschrijving

Voorbeelden

onthouden

het onthouden van de
aangeboden informatie

luisteren, oefenen,
benoemen

begrijpen

het in eigen woorden vertelen
van de leerstof die door de
docent of door de methode is
aangebracht; een samenhang
kunnen ontdekken tussen de
verstrekte gegevens

bediscussiëren, een
verklaring geven, grote
lijnen aangeven,
beredeneren

integreren

het activeren van kennis uit
voorgaande leerjaren en/ of het
verbinden van nieuwe kennis
aan oude kennis over het te
behandelen onderwerp

vergelijken,
analyseren,
beargumenteren,
voorspellen

toepassen

het gebruiken van de opgedane selecteren, evalueren,
kennis in een nieuwe,
een keuze maken,
onbekende situatie
besluiten op basis van
argumenten
den de voorwaarden beschreven om tot
leren te komen.

Dimensie 2:

het verwerven en integreren van nieuwe
kennis en vaardigheden In deze dimensie
worden twee vormen van kennis
onderscheiden: declaratieve kennis en
procedurele kennis. Het eerste begrip
betreft de kennis die leerlingen moeten
kennen zoals woordjes en grammaticale
regels; het tweede begrip is de kennis
over wat leerlingen moeten doen: het
maken van staartdelingen, het lezen van
een kaart uit het aardrijkskundeboek.

Dimensie 3:

het uitbreiden en verfijnen van kennis en
vaardigheden
Leerlingen kunnen met acht vaardigheden
hun kennis uitbreiden, aldus Marzano.
Die vaardigheden worden deels ook
genoemd door Vermunt in zijn
leerstijlenonderzoek: vergelijken,
classificeren, induceren, deduceren,
analyseren, construeren, abstraheren en
analyseren van perspectieven.
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Dimensie 4:

betekenisvol gebruik van kennis en
vaardigheden Betekenisvolle kennis kan
slechts opgebouwd worden met behulp
van betekenisvolle opdrachten. Marzano
onderscheidt er vijf:
besluitvormingstaken, onderzoek,
experimenteel onderzoek, probleem
oplossen en uitvinden/ontwerpen.

Dimensie 5:

productieve leer- en denkgewoontes In
deze dimensie beschrijft Marzano hoe
leerlingen in staat zijn hun eigen
leergedrag vorm te geven. Zelfregulerend,
kritisch en creatief denken zijn daarbij de
aandachtspunten.

Ebbens en Ettekoven constateren dat dimensies twee tot en met vier aansluiten bij
de vier stadia van het concept van actief leren. Bij beide benaderingen gaat het in
principe om het ontwikkelen van bewust leergedrag.

Webquest over jeugdliteratuur
Met een aantal studenten heb ik een poging gedaan om het format van de webquest
te integreren in de didactiek van het actief leren. In dit artikel wordt de webquest
over jeugdliteratuur verder uitgewerkt. Deze webquest is geschikt voor leerlingen
in de basisvorming en kan, zoals ook zal blijken, uitgebreid worden tot een vrij grote
lessenserie. We hebben geprobeerd een complete webquest weer te geven zodat de
docent deze meteen in zijn onderwijspraktijk kan toepassen.

Een stapje verder
De docent kan besluiten het product van de webquest als eindstation te zien. Een
volgend onderwerp uit het curriculum moet immers behandeld worden. Hij kan
natuurlijk ook besluiten een volgende activiteit te koppelen aan de webquest. Daarbij
kan hij in overweging nemen om de leeractiviteit
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‘toepassen’ in te voeren in het curriculum. Wat kan de docent dan doen?
Bij de webquest over jeugdliteratuur is gemakkelijk een vervolgtraject in te passen.
Laat de leerlingen uit de derde klas bijvoorbeeld de folder bespreken in een les
jeugdliteratuur in de brugklas. Boekpromotie door experts! Of laat de leerlingen hun
product (digitaal) opsturen naar de schrijver(s) en laat ze één van hen uitnodigen
voor een bezoek aan de school. Laat leerlingen op basis van de folder een enquête
houden onder de leerlingen van klas een en twee; laat ze de uitslag publiceren in de
schoolkrant. Stuur de folder op en laat de leerlingen mailen met de auteur(s). Sommige
leerlingen zijn misschien zelf in staat een webquest over een auteur of onderwerp
samen te stellen als zij van de docent het format krijgen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om na een webquest de transfer te maken
naar andere vakdomeinen als schrijven en spreken. Bovendien heb ik aangetoond
dat het wel degelijk mogelijk is om de leeractiviteit een andere inhoud te geven en
leerlingen in een totaal nieuwe situatie te plaatsen.
De docent kan de onderliggende didactiek van de webquest een groot aantal keren
in zijn lespraktijk inzetten. Ook voor kleinschalige opdrachten is de webquest een
uitstekend didactisch middel om de leerlingen actief op onderzoek te laten gaan.
Verschillende thema's van de jeugdliteratuur kunnen tot onderwerp van een webquest
worden gemaakt. Een grote winst behaalt de docent door de combinatie van de actieve
inzet van de leerlingen en het nastreven van verschillende leerdoelen. Als de docent
overweegt een vervolgtraject in te zetten, wordt een integratie van de verschillende
vakonderdelen mogelijk. Maar bovenal zal het realistisch gehalte van de webquest
de leerlingen uitdagen actief aan het werk te gaan.

Tot slot
In verband met een eventuele publicatie is weinig aandacht besteed aan het ‘opleuken’
van de webquest. Er zijn geen plaatjes en bewegende beelden aan de tekst toegevoegd.
De docent hoeft geen computerfreak te zijn om een webquest te ontwikkelen. Hij
kan er wel voor kiezen om de webquest on line aan te bieden, bijvoorbeeld in een
elektronische leeromgeving als blackboard of WebCT. Maar zelfs dat is niet
noodzakelijk. De hyperlinks (zie de bronnen) in een Word-document kunnen ook
geactiveerd worden als de leerlingen de beschikking hebben over een
internetverbinding.
Ad van der Logt is docent Nederlands aan het Ashram College in Alphen aan den
Rijn. Daarnaast is hij lerarenopleider bij het ICLON in Leiden. Het ontwikkelen van
een webquest stond centraal op een college vakdidactiek Nederlands in het cursusjaar
2001-2002. De docenten-inopleiding hebben hun eigen webquest later uitgeprobeerd
in hun dagelijkse lespraktijk. Dit artikel kwam mede dankzij hen tot stand.

Gebruikte literatuur
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S. Ebbens en S. Ettekoven, Actiefleren. Bevorderen van verantwoordelijkheid
van leerlingen voor hun eigen leerproces. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2000.
J.D.H.M. Vermunt, Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger
onderwijs: naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken. Lisse: Swets
& Zeitlinger, 1992.

Meer informatie
Een format over het maken van en achtergrond over een webquest is te vinden op:
http://www.jacobus.nl/geschiedenis/webquests/.
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Webquest: de promotiefolder
Inleiding
Je zit nu in de derde klas en je hebt al heel veel jeugdliteratuur gelezen Je
bent een expert op dit gebied. Je hebt in de afgelopen vijf jaar de hele
schoolbibliotheek verslonden. Als een brugklasser iets wil weten over
goede en spannende boeken, ben jij de aangewezen persoon om het die
brugpieper te vertellen. Van jouw kennis willen we graag gebruik maken.
We willen je vragen of jij samen met een vijftal leerlingen uit je klas de
brugklassers eens kunt uitleggen wat nu goede jeugdboeken zijn.

Opdracht
1 Met vijf andere leerlingen kies je een van de volgende vijf schrijvers uit:
Joke van Leeuwen, Carry Slee, Ted van Lieshout, Thea Beckman en Els Pelgrom.
2 Je leest in je groep allemaal een boek van die schrijver. Let op: iedereen leest
een ander boek.
3 Je maakt met je klas een promotiefolder waarin deze vijf schrijvers worden
besproken. Jij bent met je groepje verantwoordelijk voor een beschrijving van
een van die vijf schrijvers. De folder moet in totaal tien pagina's bevatten. Elke
groep is verantwoordelijk voor twee pagina's. De folder is bestemd voor
leerlingen uit de brugklas, Leerlingen moeten zo enthousiast/nieuwsgierig
worden na het lezen van de folder dat ze een boek van een van de besproken
auteurs gaan lezen.
4 De twee pagina's moeten in elk geval bevatten: informatie over de schrijver,
foto van de schrijver, informatie over de boeken die hij of zij heeft geschreven,
korte inhoud van de boeken die je in je groepje hebt gelezen, je mening over
het gelezen boek, een korte beschrijving van de hoofdpersoon en een typerend
citaat.

Proces
Stappenplan voor het maken van een promotiefolder:
1 Bekijk een promotiefolder (te vinden in de bibliotheek of in de mediatheek).
Kijk naar de indeling en de lay-out en bepaal samen hoe jullie pagina's er uit
gaan zien.
2 Verdeel de volgende taken zo eerlijk mogelijk:
Schrijvers: twee leerlingen die de stukken tekst schrijven
Vrager: de leerling die de docent er bij mag roepen als er problemen zijn
Materiaalchef: de leerling die de benodigde spullen haalt en brengt Opzoeker:
de leerling die de naslagwerken in de mediatheek raadpleegt
Computerfanaat: de leerling die de bronnen op internet bekijkt
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3 Verzamel informatie over de schrijver. Zie hiervoor bovenstaande opdracht,
punt 4.
4 Bespreek met je groepsleden wat je van het boek vond en verwerk de uitkomsten
van deze discussie.
5 Ontwerp de teksten voor de promotiefolder.
6 Alle promotiefolders worden samengevoegd tot een grote folder van twaalf
bladzijden.
Tip: om een mooie promotiefolder te maken kun je de tekst liggend in
kolommen opzetten.
De button ‘liggend’ vind je in Word onder Bestand, pagina-instelling,
papierformaat. Bij afdrukafstand heb je de keuze tussen staand of liggend.
Hoe je kolommen kunt maken vind je onder de button Opmaak
Voor deze webquest heb je drie weken de tijd. Het lezen van een boek is
niet meegerekend. Als je aan deze webquest begint heb je al in een vorige
periode van het jaar een boek van een van de schrijvers gelezen.

Bronnen
http://www.schrijversnet.nl/
Hier vind je in de alfabetische lijst van schrijvers de namen van de zes
geselecteerde auteurs. Bij elke auteur kun je klikken op de buttons:
informatie over de schrijver, autobiografie, links en bibliografie (een lijst
met boeken die hij heeft geschreven). Vaak is het mogelijk door te klikken
naar de eigen website van de auteur. Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat je de teksten van het internet letterlijk overneemt. Je bespreekt ze in
je groep en jullie schrijven aan de hand van de gevonden informatie in
eigen woorden de twee pagina's vol.
http://www.dit.is/jeugdliteratuur/
Een verzamelsite met heel veel informatie over jeugdliteratuur. Niet alle
geselecteerde schrijvers zijn hier te vinden.
http://www.leesplein.nl/
Een verzamelsite over peuter-, kinder- en jeugdboeken. De button
jeugdboeken bevat doorklikmogelijkheden naar schrijvers, boeken,
onderwerpen, uitreksels en weetjes.
http://www.jeugdboekenschrijvers.nl/
Een site over jeugdliteratuur die nog ontwikkeld wordt. De mogelijkheid
bestaat om meteen door te klikken naar de website van je favoriete auteur.
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Beoordeling en evaluatie
Je wordt beoordeeld op een aantal categorieën. Je vindt ze in de
onderstaande tabel.
1 Heb je aan de webquest Helemaal niet
voldaan? (Heb je dus goed Een beetje
gewerkt tijdens de les en Helemaal
aan de eisen voldaan die in
het proces staan?)

0 punten
2 punten
4 punten

2 Is de promotiefolder goed Niet te begrijpen
te begrijpen door een
Voldoende te begrijpen
leerling uit de brugklas? Goed te begrijpen

0 punten
3 punten
5 punten

3 Ziet de promotiefolder er Onverzorgd
goed verzorgd uit?
Redelijk verzorgd
Verzorgd

0 punten
1 punt
2 punten

De behaalde punten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de factor
1.1.

Conclusie
De docent hoopt dat je het leuk hebt gevonden om op deze manier (met
een webquest) achter informatie te komen. Nadat je de promotiefolder van
je groep hebt ingeleverd moet je nog een paar vragen beantwoorden. De
vragen staan hieronder. Je mag de antwoorden naar je docent(e) mailen
of je mag ze schriftelijk indienen.
1 Wat vond je van het onderwerp?
2 Wat vond je van de tijd die beschikbaar was. Was deze te kort, te lang of precies
genoeg?
3 Was je het eens met je cijfer? Waarom of waarom niet?
4 Wat had je graag anders gezien in deze webquest?
5 Eventuele andere opmerkingen.
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Leeswijzer
Hella S. Haasse
Sleuteloog
Querido, 2002
ISBN 90 214 6684 8
€ 16,95
Met het onderwerp van Sleuteloog, de nieuwe roman van Hella S. Haasse, keert de
auteur terug naar haar jeugd in Nederlands-Indië. In een decor dat lezers van haar
werk al kennen uit haar debuut, de novelle Oeroeg (1948), maar ook uit haar meer
recente, uiterst succesvolle roman Heren van de thee (1992), vertelt ze op prachtige
wijze het verhaal van een vriendschap.
De ikverteller van Sleuteloog, de kunsthistorica Herma Warner, krijgt van een
journalist het verzoek inlichtingen te verschaffen over een jeugdvriendin. Met deze
jeugdvriendin, Dee Mijers, die zich later Mila Wynchinska noemde, groeide de
Herma op als was het haar eigen zus. Sleuteloog bestaat uit Herma's aantekeningen
waarin ze herinnering voor herinnering opschrijft wat ze nog weet van hun
gezamenlijke jeugd in de tropen, van hun ontmoetingen na de oorlog en van wat ze
later nog over haar te weten is gekomen. Dat het een journalist is geweest die haar
gevraagd heeft naar haar jeugdvriendin, is eigenlijk van begin af aan niet van
wezenlijk belang voor Herma. Het is echter wel de noodzakelijke aanzet en aansporing
om in gedachten terug te gaan naar haar jeugd en een reconstructie te maken van de,
vooral in retrospect, zeer verwarrende vriendschap.
Enkele meer beschouwende passages hebben met name de werking van het
geheugen als onderwerp: ‘Nu al is het duidelijk dat feiten en data op zichzelf weinig
zeggen. De werkelijke betekenis ligt verborgen in het weefsel van subjectieve,
nauwelijks onder woorden te brengen indrukken, in de echo van voorbije
gewaarwordingen en stemmingen, en in dat ooit voor mij zo reële, maar nu als een
droom verdampte gevoel van symbiose met mijn geboorteland.’
Qua onderwerp staat Sleuteloog wellicht wat verder af van de hedendaagse, jongere
lezer dan de onderwerpen van de meeste romans die vandaag de dag verschijnen.
De handeling en de thematiek van de roman draaien namelijk voornamelijk rond de
verschillen in afkomst van de hoofdpersonages en de problemen die dit oplevert in
het maatschappelijke en ook in het persoonlijke verkeer. Maar de wijze waarop de
auteur dit onderwerp heeft vormgegeven in een roman - de afwisseling van vertelheden
en vertelverleden, de bijna onmerkbare wijze waarop het in de verleden tijd vertelde
overgaat in een vertelling in de tegenwoordige tijd, waardoor niet alleen de ikverteller,
maar ook de lezer zich terug in de tijd waant - is tijdloos en meesterlijk tot in alle
details. Niet alleen kan deze korte roman uitstekend gebruikt worden om iets mee te
verduidelijken over de wijze waarop vertelheden en vertelverleden elkaar kunnen
afwisselen en de wijze waarop de auteur hiermee spanning en verwachtingen kan
opwekken. Doordat dit boek een jeugd en een leven in Nederlands-Indië als onderwerp
heeft, in ieder geval als achtergrond heeft, kan Sleuteloog tevens fungeren als
uitgangspunt van een onderzoek naar de veranderingen en constanten binnen het
oeuvre van één enkele auteur.
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Gerrit Krol
Een schaaknovelle
Querido, 2002
ISBN 90 214 6989 8
€ 13,50
De opzet van Een schaaknovelle is ijzersterk. De Nederlander Gijs Kaasschieter heeft
tijdens het schaaktoernooi om de wereldtitel in 1955 in Göteborg uitstekend zicht
op de eindoverwinning. Bij aanvang van de afsluitende partij laat hij echter verstek
gaan. Na deze openingszetten blijft de lezer enige tijd in het ongewisse wanneer de
auteur tien jaar teruggaat in de tijd. Hij vertelt op welke wijze zijn hoofdpersoon
verslingerd is geraakt aan het edele schaakspel en hoe hij zich heeft ontwikkeld als
speler én als mens. Pas ruim over de helft van de novelle keert de schrijver terug
naar het moment dat Gijs besluit het grote toernooi voortijdig te verlaten.
Op de eerste plaats zorgt deze structuur ervoor dat je als lezer blijft lezen, hoewel
ze ook wel enige leeservaring vereist. De soms wat tegendraadse vertelwijze houdt
je eveneens flink bij de les, zoals de plotselinge overgangen tussen de directe en de
indirecte rede, die voor de kleine ontsporinkjes zorgen.
In samenspraak met een wat oudere schaker van de club waarvan hij lid is
geworden, komt Gijs tot de volgende omschrijving van de wijze waarop het schaakspel
idealiter gespeeld wordt: ‘“Waar ik naar probeer te streven”, zei Kaasschieter, die
meende te begrijpen waar Snip op doelde, “is wat u dan schoonheid noemt plús
waarheid.” “Dat is het ideaal”, gaf Snip toe.’
Een schaaknovelle is in het geheel geen slecht verhaal, integendeel. Krol is een
rasschrijver, dat merk je aan alles: hij heeft steeds alle touwtjes stevig in handen en
hij verstaat bij uitstek de kunst om de lezer precies genoeg informatie te verstrekken
om hem hongerig te houden. Op zich wordt het streven van Gijs naar schoonheid in
combinatie met waarheid wel enigszins uitgelegd - niet alleen op het gebied van het
schaken, in zijn streven naar een onsterfelijke partij, ook in het verhaal van zijn liefde
voor het meisje Sarah, dat hij al van jongs af aan kent. Toch
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heb je als lezer het gevoel dat het allemaal een beetje afgeraffeld wordt en dat het
ook een roman van ruim tweehonderd pagina's had kunnen zijn geworden, in plaats
van de krap honderd, ruim gezette pagina's die het nu zijn. Wellicht dat het verhaal
echter in de lessen GLO uitstekend vergeleken kan worden met (de ook door Krol
genoemde) De verdediging van Vladimir Nabokov en - uiteraard - Schaaknovelle
van Stefan Zweig.
JB

Oek de Jong
Hokwerda's kind
Augustus, 2002
ISBN 90 4570 121 9
€ 24,95
Na ruim vijftien jaar stilte rond Oek de Jong verscheen eind 2002 Hokwerda's kind,
zijn nieuwe roman. Een boek van formaat in meer dan een opzicht. Het telt 444
pagina's en lijkt een andere wending te tonen in het schrijverschap van De Jong.
De Jong debuteerde in 1979 met de ontwikkelingsroman Opwaaiende zomerjurken.
Ook Cirkel in het gras (1985) was sterk intellectualistisch en filosofisch van karakter.
De novelle De inktvis (1987) lijkt tot het eerste deel van De Jongs oeuvre te passen.
Zelf zegt hij daarover: ‘Het was een oefening, meer niet. Ik wilde weten wat religie
is.’
Het ging hem om de beelden, de symbolen, de teksten, de mystiek. In Hokwerda's
kind lijkt bijna alles concreet. Lin Hokwerda (het kind) is 24 jaar. Ze woont in
Amsterdam, sinds zij daar op haar tiende met haar moeder en zusje naar toe verhuisde,
toen het huwelijk tussen haar ouders in Birdaard aan de Dokkumer Ee stukliep. Lin
was haar vaders oogappel. Haar vader is echter een onbetrouwbare man. Prachtig is
de scène waarmee het boek begint: het zevenjarig meisje wordt door haar vader keer
op keer over de rietkraag in de Ee geworpen door Hokwerda.
Steeds hoger, steeds verder. Het zoeken naar de grenzen is daarmee begonnen.
Alle tegenstellingen van tederheid en agressie, van geborgenheid en angst, van
intimiteit en agressie zetten de toon voor de rest van het boek. Diezelfde rauwheid
zoekt Lin later als puber bij haar tafeltennistrainer Janosz, als ze een glansrijke
carrière met pingpongen is gestart. Het keert ook terug in de drie relaties waar de
lezer getuige van wordt: die met de halve junk Marcus, die met de stoere en botte
lasser Henri en die met de veel meer geciviliseerde Jelmer, die ze weer verlaat voor
een hereniging met de blijvend onbetrouwbare Henri.
Lin is in essentie een ontworteld kind. Na het stuklopen van het huwelijk van haar
ouders is letterlijk het nest uit elkaar gevallen. In tegenstelling tot iemand als Jelmer
heeft Lin eigenlijk geen familie. Het kost haar ook moeite makkelijke en
vanzelfsprekende verbindingen met anderen aan te gaan; het lukt haar eigenlijk niet.
Zij lijkt steeds uit te zijn op schokkende ervaringen, zowel fysiek als psychisch. Het
beeld van de rietkraag keert steeds bij mij als lezer terug.
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Oek de Jong kan met dit boek regelrecht in de traditie van de naturalisten worden
geplaatst. Geen personage ontkomt aan de lijnen die eerder in de jeugd zijn uitgezet.
Fatalisme is een te groot woord, maar ontkomen kan ook niet. Vast ligt vast.
Enige stereotypering kan De Jong ook niet worden ontzegd. De scène waarin Lin
na jaren vergezeld van Jelmer een bezoek brengt aan haar vader in Birdaard spreekt
boekdelen voor de ‘standaard’ Fries: ‘Hokwerda was naar buiten gekomen en stond
roerloos op de stoep voor zijn huis. Hij was een grote en gezette man halverwege de
vijftig. Ondanks de vrieskou stond hij in overhemd buiten, de mouwen opgerold,
zijn stropdas losgeschoven, het boordknoopje los. Tussen zijn lippen klemde hij een
sigaar. Aan de rand van zijn kale schedel zaten nog wat plukken haar, die verwaaid
oogden, alsof hij de hele dag buiten in de wind had staan werken.
Toen zijn gasten naderden - elke stap hoorbaar in de stilte - riep hij: “Zo, daar
hebben we de Amsterdammers.”
Nog steeds bewoog hij zich niet. Lin wist niet hoe hem te begroeten. Hokwerda
gaf haar een hand en keek haar aan met een plagerig lachje om zijn lippen en in zijn
lichtblauwe ogen. Zwijgend knikte hij naar haar, terwijl hij haar hand vasthield. Zij
knikte terug. Toen zei hij: “Je dacht, het moest nu maar eens wezen.” Er klonk iets
triomfantelijks in zijn stem.’
Wie in zo kort bestek zoveel spanning kan neerzetten, vind ik een groot schrijver.
Voor leerlingen in de Tweede Fase - die niet terugschrikken voor zoveel pagina's
- kan het leggen van lijnen met de grote naturalistische romans en de personage van
de nerveuze vrouw een interessante opdracht zijn. Of het achterhalen van de (schaarse)
stereotiepe beschrijvingen van gebeurtenissen en personages. Heel interessant.
AMR

Leon de Winter
God's gym
De Bezige Bij, 2002
ISBN 90 234 0243 x
€ 18,50
In het laatste boek van Leon de Winter, die in november vorig jaar de prestigieuze
Duitse Welt-Literaturpreis in ontvangst mocht nemen, maakt de lezer kennis met
Joop Koopman. Joop is een in Venice, Amerika, woonachtige jood die de kost verdient
als sce-
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narioschrijver. Gekscherend noemt hij zich ook wel ‘Merchant of Venice’, zichzelf
vergelijkend met de joodse koopman van Venetië uit het toneelstuk van Shakespeare.
Ongeveer tegelijkertijd voltrekken zich twee gebeurtenissen die Joops leven danig
op z'n kop zetten. Zijn zeventienjarige dochter Mirjam verongelukt als ze samen met
sportschoolhouder God - een afkorting van de bijnaam Godzilla - een motorongeluk
krijgt. Na Mirjams dood besluit Joop haar hart beschikbaar te stellen voor
transplantatie. Enkele maanden later gaat hij op zoek naar de patiënt die het hart
ontving.
Op het moment van het ongeluk is Joop in gesprek met zijn jeugdvriend Philip,
die inmiddels voor de Mossad, de Israëlische geheime dienst, werkt. Hij vraagt Joop
een Nederlander die zich in Venice ophoudt in de gaten te houden. Deze ‘terrorist’
helpt Joop op zijn beurt weer bij de zoektocht naar Mirjams hart.
God, die het ongeluk overleeft, stelt zijn leven in dienst van de zoektocht naar de
omstandigheden van Mirjams dood, de waarheid, zoals hij zelf zegt. Hij gaat hierin
erg ver, komt zelfs uit bij gebeurtenissen van driehonderd miljoen jaar geleden.
Alsof dit alles nog niet genoeg is, arriveert ook nog Linda, een nicht van Joop. Zij
stelt Joop voor aan Usso Apury, haar boeddhistische leermeester die de reïncarnatie
is van hun in Auschwitz vermoorde grootvader.
Hoe ongeloofwaardig en toevallig deze verhaallijnen ook lijken, dat zijn ze zeker
niet. De Winter weet ze knap samen te brengen in één verhaal. Dit verhaal wordt in
rustig tempo verteld, zonder al te veel moeilijke woorden. De personages worden
heel realistisch neergezet en verliezen nergens hun geloofwaardigheid. God's gym
leest als een puzzel: er vallen steeds meer stukjes op hun plaats. Een leesbaar en
spannend boek voor de gemiddelde leerling in de Tweede Fase.
Met de inhoud kun je vervolgens ook nog alle kanten op. De vele verhaallijnen
zorgen in eerste instantie al voor veel gespreksonderwerpen. Daarnaast kun je de
relatie met andere boeken of films blootleggen, want De Winter heeft zijn boek wel
geschreven in navolging van anderen. De monoloog van God, waarmee het boek
begint, heeft wel wat weg van de gesprekken tussen de engelen in De ontdekking
van de hemel van Harry Mulisch en ook zijn er parallellen te trekken met de film
Magnolia van Paul Thomas Anderson. Genoeg aanknopingspunten dus waar een
leerling zelfstandig mee aan de slag kan, en die een klassikale bespreking van het
boek ook aantrekkelijk maken. Maar waar je ook gewoon van kunt genieten.
MO

Adriaan van Dis
Familieziek
Augustus, 2002
ISBN 90 457 0041 7
€ 18,50
In 1984 verraste Adriaan van Dis - tot dan toe vooral bekend als
interviewer/presentator van een succesvol literair televisieprogramma - lezend
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Nederland met Nathan Sid. Zijn onlangs verschenen ‘roman in taferelen’, Familieziek,
herneemt de periode die al in dit debuut centraal stond.
In Familieziek draait het om een gezin waarin een naamloze jongen opgroeit. Ook
de andere leden van het gezin worden niet met name genoemd. De vader wordt
aangeduid als ‘meneer Java’, af en toe ook als ‘Paardman’, moeder is gewoon
‘moeder’ en de drie zussen ‘zussen’, soms ‘eerstezus, middelzus en derdezus’. Dit
is het gezin dat we al kennen uit Nathan Sid. Niet alleen de hoofdpersonen keren
terug in Familieziek, ook andere al bekende elementen spelen een belangrijke rol.
Zo is de naamloze hoofdpersoon net als in Nathan Sid een wat ziekelijke, allergische
jongen (‘deze broze scheut’). En de vader in beide boeken is niet helemaal zonder
scheuren de oorlog doorgekomen. Ten slotte speelt de kloof tussen
moeder/zussen/vader, die allen in Indonesië geboren zijn, en de jonge jongen, in
Nederland geboren, en daarbij dan wel uit dezelfde moeder, maar van een andere
vader, een grote rol.
Van Dis' poëtisch taalgebruik is al van begin af aan een van de opvallendste
kenmerken van zijn schrijverschap. Ook in Familieziek is de taal erg poëtisch en
daarbij vaak sterk ritmisch: ‘Zodra de mannen van de reddingsbrigade de boot op
eigen kracht naar het schip in nood kunnen roeien, zwemmen de paarden terug naar
de kant; dan dansen hun manen als kragen en krijgen hun staarten franje. Als meneer
Java dat ziet, trilt hij van geluk.’
Het gehele boek door doet meneer Java verwoede pogingen om van zijn zoon een
weerbare, sterke en ook slimme jongen te maken. Zo probeert hij zijn zoon bij te
brengen dat het in het leven vooral aankomt op wat hij ‘kopkracht’ noemt: ‘Kopkracht
houdt je overeind, waar je ook zit...’
De ontberingen die hij tijdens de oorlog heeft moeten doorstaan, hebben van hem
een strenge vader gemaakt, die zijn jongen niet spaart. Steeds maar herhaalt hij dat
heimwee zwakte is, als een soort mantra, maar het fotoalbum dat herinnert aan de
gelukkige tijden in de Oost, komt vaak op tafel.
Het fraaie, poëticale van het begrip ‘kopkracht’ wordt door de zoon echter ook
aangewend om de beelden uit zijn jeugd vast te houden. Want behalve dat meneer
Java zijn verhalen vertelt en zijn levenslessen overbrengt, leert hij zijn jongen
schrijven. En de latere schrijver heeft deze les-
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sen over kopkracht, zo zou je er bij kunnen denken, ingezet voor het vastleggen van
de verhalen en gebeurtenissen uit zijn jeugd.
Een mooie aanleiding om in de klas eens een gesprek te hebben over lezen en
schrijven en verhalen vertellen.
JB

Bobje Goudsmit
De ijzeren maagd
Uitgeverij Holland, 2002
ISBN 90 251 0896 2
€ 11,65
Een jong meisje - naar later blijkt, heet ze Ruth - geniet van de geschiedenislessen
van de nieuwe, jonge leraar. Op een dag heeft hij een gele ster op zijn trui genaaid.
Later verdwijnt hij van school.
Tim heeft op school twee vrienden, Jaouad en Joris. Op een abrupte manier komt
er een einde aan de vriendschap tussen de twee jongens. Eigenlijk draait het allemaal
om een meisje, Anouk. Henk is een getrouwde man met twee kinderen, Judith en
Anouk. Zijn oude tante Ruth moet snel naar een verzorgingshuis.
Tante Ruth woont net in een verzorgingshuis en ontmoet daar jongen, Tim. Ze
vraagt hem om af en toe een klusje voor haar te doen.
Het moge duidelijk zijn dat deze vier verhaallijnen, waaruit De ijzeren maagd is
opgebouwd, met elkaar samenhangen. Vanuit wisselend perspectief wordt steeds
een stukje van de puzzel onthuld. Deze opbouw vereist enige leeservaring: die
perspectiefwisselingen moet je natuurlijk wel even doorhebben. Het boek is door de
opbouw in eerste instantie spannend. Jammer genoeg is op driekwart van het verhaal
al duidelijk hoe het zal aflopen. Toch blijft er ook iets onduidelijk: wie is toch die
persoon die rondhangt bij het huis van Anouk en waarom doet hij dat? Het zal Joris
wel zijn, maar in feite doet het antwoord er ook niet veel toe. De auteur had dit
element dus best weg kunnen laten.
Het taalgebruik van de schrijfster is helaas weinig verrassend. Ze heeft de neiging
om alle details uit te leggen, waardoor er voor de lezer weinig te raden overblijft. De
meeste leerlingen zullen echter wel van het boek genieten.
Het verhaal is voor hen best interessant - oorlog is immers altijd interessant en die
speelt in een aantal verhaallijnen toch een grote rol. Ook is het best even spannend
om er achter te komen hoe de puzzel precies in elkaar zit en wat al die mensen met
elkaar te maken hebben. De uitkomst is verrassend, ondanks dat deze helaas al vroeg
duidelijk is. Daarnaast zijn Tim, Jaoaud, Joris en Anouk erg herkenbare personages:
pubers met puberproblemen.
De ijzeren maagd is een mooie en aangename leesoefening. Had de auteur echter
nog even wat langer doorgeschaafd voordat ze het manuscript naar de uitgever
stuurde, dan had ze er ook een literair interessant boek van kunnen maken, met ruimte
voor eigen interpretatie door de lezer.
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An Na
Enkele reis paradijs
Lemniscaat, 2002
ISBN 90 5637 445 1
€ 13,95
Als de Koreaanse Young Ju vier is, neemt haar umma, haar moeder, haar mee naar
de kapper. Ze krijgt een permanentje, om er zo Amerikaans mogelijk uit te zien. Het
gezin gaat namelijk emigreren naar Mi Gook, Amerika. Voor de kleine Young Ju is
Mi Gook een toverwoord, want het ‘kan umma en apa (papa) laten stoppen met ruzie
maken, alsof het een belangrijke meneer is die op de deur klopt’.
Mi Gook zelf is een grote tegenvaller voor Young Ju. Haar was steeds verteld dat
het land het paradijs zou zijn. Ze had dan ook verwacht haar overleden harabugi,
haar grootvader, weer te ontmoeten. Hij is echter nergens te vinden en Young Ju
concludeert dan ook: ‘Dit is niet de hemel.’ Hoe waar deze constatering is, wordt in
de rest van het boek duidelijk. Young Ju's leven in Amerika loopt niet over rozen.
Het begint nog normaal: ze krijgt een broertje en gaat naar school.
Daar voelt ze zich niet altijd even prettig: ‘Ik baal ervan dat ik altijd de kleinste
van de klas ben. Iedereen bij mij in de familie lijkt een mandarijntje tussen de
sinaasappels.’
Niet alleen het anders-zijn maakt het leven moeilijk voor Young Ju. Haar vader
ontpopt zich tot een tirannieke man, die in Amerika niet vond wat hij zocht. Hij
reageert zijn woede en teleurstelling af door zijn vrouw te slaan en zijn dochter te
kleineren.
Het prachtige en tegelijk moeilijke aan Enkele reis paradijs is het gekozen
perspectief. Young Ju is de verteller van het verhaal. Dat betekent dat het taalgebruik
in de eerste hoofdstukken eenvoudig is, simpelweg omdat Young Ju nog maar vier
jaar oud is. In de ruim honderdvijftig pagina's die het boek telt, groeit het meisje op
tot een zelfbewuste jonge vrouw. Het ouder worden is niet de enige ontwikkeling
die An Na in de korte hoofdstukken in taal heeft weten te vangen. Heel genuanceerd
laat ze zien hoe een Koreaans meisje langzaam Amerikaans wordt. En dat zit 'm in
kleine dingen. Helemaal Amerikaans zal Young Ju echter nooit worden, ze heeft
haar wortels in Korea. Dankzij de vele goede herinneringen die zij en haar moeder
hebben aan dat land en haar familie daar, is ze zich daarvan sterk bewust.
De ouders van Young Ju hebben
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nogal moeite met de Engelse taal Dat zorgt ook voor vreemde situaties. Zo moet
Young Ju met haar vader een nieuwe green card, verblijfsvergunning, gaan ophalen.
Hoewel zij zelf nog minderjarig is, is ze toch degene die zaken doet met de meneren
en mevrouwen achter de loketten; haar vader begrijpt niet wat er gezegd wordt.
Dergelijke integratieproblemen zijn natuurlijk niet nieuw. Veel allochtonen in
Nederland zullen zich waarschijnlijk herkennen in Young Ju. Of je nu van Korea
naar Amerika verhuist, of van Marokko naar Nederland, het cultuurverschil is in
beide gevallen erg groot. Het verhaal is dan ook zeer herkenbaar, zonder in clichés
te vervallen. Dit maakt het zeer geschikt om in de basisvorming van havo of vwo te
lezen en te gebruiken als aanleiding voor een gesprek over dit thema. In een brugklas
is het wellicht verstandig het boek samen met de leerlingen te lezen of voor te lezen.
Met name in het begin gebruikt de auteur nogal eens Koreaanse woorden die ze niet
onmiddellijk uitlegt, wat enig denkwerk vereist. Hoewel het verhaal duidelijk blijft,
was een verklarende woordenlijst geen overbodige luxe geweest. Desondanks is
Enkele reis paradijs is een prachtig boek!
MO

P.C. Hooft
Warenar - Geld en liefde in de Gouden Eeuw
‘Tekst en context’-reeks
Samenstelling: Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees Amsterdam
University Press, 2002
ISBN 90 5356 555 8
€ 11,50
Na de vijf delen Karel ende Elegast, Jacob van Maerlant, Reinaert de Vos, Wilhelmus
en de anderen en Verhalen over verre landen is de reeks ‘Tekst in context’ uitgebreid
met een zesde deel, Warenar van P.C. Hooft. De samenstellers, beiden docent
historische Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, vertaalden
Warenar in eigentijds Nederlands en plaatsten Hoofts blijspel in een heel duidelijke
en aantrekkelijke context. Rond het verhaal van de vrek en zijn dochter, die
gedwongen wordt tot een huwelijk, de rijkaard, de minnaar, de boekhouder en de
dienstmeid wordt de sociale situatie in het zeventiende-eeuwse Amsterdam
verduidelijkt. Over de huwelijksgewoonten, de bloeiende theatercultuur en de sociale
vraagstukken over armoede en rijkdom worden heldere en korte uiteenzettingen
gegeven. De lay out is aantrekkelijk: kernwoorden uit Warenar zijn geaccentueerd
en worden in de context toegelicht. Illustraties in de vorm van stadsplattegronden,
(fragmenten van) prenten, gravures en schilderijen uit de Gouden Eeuw, foto's van
voorwerpen en gevelstenen, maken het boekje tot een zeer bruikbaar geheel. De
docentenhandleiding is bewust beknopt gehouden; behalve suggesties voor
verwerkingen bij Nederlands, CKV en KCV biedt het ook verwijzingen naar digitale
media en andere materialen. Kortom: een nieuw deel uit een ideale serie voor wie
de historische letterkunde en de leerlingen serieus neemt.
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F.W. Korsten
Lessen in literatuur
Uitgeverij Vantilt, 2002
ISBN 9075697 81 3
€ 24,90
In ruim 350 pagina's neemt Korsten, docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit
van Leiden, de lezer mee in vijfentwintig eeuwen literatuur, literatuurgeschiedenis
en -beschouwing. Hij wil vooral veel: beperkt zich niet tot de Nederlandse letterkunde,
maar plaatst zijn betoog in een internationale context, zonder een totaaloverzicht te
willen geven. In het voorwoord zegt de auteur ook voor wie dit boek is bedoeld: de
beginnende geesteswetenschapper. Maar het zou ook geschikt zijn voor
leeskringleiders of -volgers.
Merkwaardig is de werkwijze.
Met opzet, ‘omwille van de leesbaarheid’, koos de auteur ervoor niet uit te gaan
van de oorspronkelijke teksten zelf, maar om beknopte samenvattingen op te nemen,
en daarbij heel bewust zonder vermelding van de bronnen.
In ditzelfde voorwoord word ik als lezer al op een verkeerd been gezet. Enerzijds
is er geen bezorgdheid over de vraag of literatuur zijn beste tijd heeft gehad, anderzijds
klopt het dat nog slechts een zeer klein deel van het publiek literatuur leest.
In dertien hoofdstukken, van klassieke oudheid, via onder andere Romeinse
Klassieke Oudheid, vroege en late Middeleeuwen, modernisme en postmodernisme
om uit te komen in de transnationalisme en postkolonialisme, wordt steeds een werk
uit de wereldliteratuur bij de kop gepakt. En een daarmee worden ook dertien
begrippen uit de doeken gedaan. Zo wordt de Verlichting gekoppeld aan het begrip
‘belang’. Het nut daarvan wordt met wel vier argumenten bijgezet, zij het op
twijfelachtige wijze. Korsten gaat dan in op Adam Smith, de brief(roman) met
Voltaire, Belle van Zuylen (met fragment én bronvermelding), het reisverslag waarin
werkelijk de halve wereld bijeen wordt gebracht. De VOC-geleerde Rumphius, de
wiskundige Godin, de geograaf De la Condamine, de schrijver Defoe, met gelukkig
een fragment uit Robinson Crusoe. Veel namedropping, vrees ik. Met
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de Engelsen Hobbes, Hume en Chambers, de Fransen Diderot en D'Alembert, de
Italiaan Vico wordt de strijd tegen de willekeur en voor het menselijk belang
aangetoond. Via de paragraaf ‘libertinage en engagement’, waar De Sade en
Wollstonecraft aan de orde komen, wordt een fikse stap gemaakt: die naar de
‘feministische literatuurwetenschap’, met Virginia Woolf en Mieke Bal.
Met twaalf pagina's literatuurverwijzing krijgt de lezer het idee dat Korsten erudiet
moet zijn, maar of de leeskring er zijn voordeel mee doet, blijft de vraag. En de
aankomend geesteswetenschapper? Laat die dan toch maar liever Anbeek, Lodewick
of Knuvelder bij de hand nemen. In die Beschränkung zeigt sich der Meister.
AMR
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Aangenaam kennis te maken
De leesbevorderingsprojecten van Bulkboek
‘Bestaan ze nog?’
Het is een van de meest gestelde vragen aan medewerkers van Bulkboek als ze in
een willekeurig gesprek vertellen daar werkzaam te zijn. Want als begrip kennen
heel veel mensen de Bulkboeken, de romans op krantenpapier, eerst als krant en later
als magazine, verschenen vanaf het jaar 1970. Meer dan vijfentwintig jaargangen
zijn er verschenen, meer dan 200 titels en dat betekent dat een paar miljoen
Bulkboeken inmiddels vermalen zijn tot echt oud papier, maar - dat blijkt - ook op
nog heel veel zolders liefdevol bewaard zijn gebleven. Incidenteel wordt nog een
aantal oude Bulkboektitels verkocht of een Bulkboek-special gemaakt, maar de
verkoop van de serie in abonnementsvorm is een paar jaar geleden gestaakt.
Oprichtster Patty Voorsmit heeft er geen traan om gelaten, maar was vooral opgelucht
om verlost te zijn van de productiedwang en trots dat de doelstelling volbracht was.
De Bulkboeken waren immers oorspronkelijk opgezet omdat er zo weinig goedkope
literatuur voor scholieren beschikbaar was. Het succes van de reeks heeft er toe geleid
dat de twee grote educatieve uitgeefconcerns sinds enkele jaren goedkope
pocketreeksen, vanaf de kleuterschool tot aan ver na de Tweede Fase, op de markt
brengen. Door hun onderlinge concurrentie zorgen ze er elk schooljaar weer voor
dat populaire titels voor weinig geld verkrijgbaar zijn.
Er zijn nog andere manieren om de waarde van het lezen onder de aandacht van
scholieren en leerkrachten te brengen. Bovendien is het literatuuronderwijs en de
vakdidactische inzichten aan enorm veranderingen onderhevig. De Bulkboeken waren
een middel, niet een doel op zich. Eigentijdse en flexibele instrumenten als literaire
evenementen en het internet, blijken het enthousiasme voor de wereld van het boek
levendig te kunnen houden. Ziedaar het terrein waarop Bulkboek met een grote mate
van betrokkenheid actief is

Succesvolle formule
Vanaf de start in 1989 heeft de tweejaarlijkse Dag van de Literatuur bewezen dat dit
een succesvolle formule is om bij jongeren belangstelling te wekken voor literatuur.
Duizenden scholieren uit de Tweede Fase komen op die dag in een feestelijke
ambiance in contact met een groot aantal auteurs, die zich presenteren via
voorleessessies, interviews en talkshows. Daarnaast vinden er CKV-activiteiten
plaats, zoals het vertonen van verfilmde literatuur, kleinkunstoptredens, exposities
en toneel.
Doordat leerlingen zich, mede dankzij toegestuurde informatie, op het evenement
hebben voorbereid, kunnen zij zelf op een (inter)actieve manier deelnemen aan de
dag. Mede daardoor wordt de meerderheid van de aanwezige scholieren aangezet
tot gemotiveerd lezen. Dit geldt zelfs voor een relatief groot deel dat anders zelden
of nooit leest. Door het festivalkarakter en de diversiteit van het programma leren
jongen een eigen keuze te maken uit het grote boekenaanbod. Daarbij speelt het
directe contact met auteurs een belangrijke rol. Bovendien speelt het festival in op
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lezen als sociale activiteit: lezen kun je samen doen. Bulkboeks Dag van de Literatuur
bewijst dat een educatief verantwoord product met een hoog attractief gehalte de
aandacht van jongeren kan trekken én vasthouden. Gerard Reve, Jan Wolkers, Harry
Mulisch, Hella Haasse, Kees van Kooten, Paul de Leeuw, Freek de Jonge en Youp
van 't Hek: ze zijn allen op de Dag van de Literatuur geweest. Adriaan van Dis, Joost
Zwagerman, Remco Campert, Renate Dorrestein, Karel Glastra van Loon, Tomas
Lieske, Peter Verhelst en Manon Uphoff behoren tot de meer dan dertig optredenden
die op de komende editie van het festival acte de presente geven.

Andere activiteiten
De Jonge Jury is een leesbevorderingsproject voor leerlingen van de basisvorming
en het derde en vierde leerjaar van het vmbo. Het is een flexibel project dat aansluit
bij bestaande literatuurmethodes, waardoor het makkelijk in te passen is, maar geen
dwingend karakter heeft. Iedere docent kan naar keuze een aantal jeugdboeken in
zijn of haar lessen opnemen. Om een handvat te bieden worden door een
vakcommissie vijftien titels uit het jaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar
geselecteerd, de zogenaamde kerntitels. Iedere leerling die een ingevuld stemformulier
inlevert, is automatisch lid van de Jonge Jury.
Een nieuw element is de Dag van de Jonge Jury. Evenals de Dag van de Literatuur
is het opgezet als festival, waarin schrijvers en jeugdromans centraal staan.
Hoogtepunt van de dag is de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury aan de
auteur die de meeste stemmen heeft ontvangen.
De Inktaap is voor leerlingen van de Tweede Fase (Nederland) en de hoogste graad
(Vlaanderen). Het doel van de Inktaap is leerlingen te confronteren met de keuzes
van de jury's van drie grote literaire prijzen, namelijk de Gouden Uil, de AKO- en
de Libris Literatuurprijs. De leerlingen discussiëren onderling, onder andere via een
forum op de internetsite, tijdens een slotdebat op school en op de feestelijke slotdag.
Met name de manier waarop jongeren met elkaar op het net in hun eigen contact
zone over boeken op de verschillende forums debatteren, is vrij uniek en nog niet
elders op deze wijze gereali-
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seerd. Jongeren worden op informele wijze aangezet hun mening onder woorden te
brengen, te beargumenteren en te werken aan hun smaakontwikkeling. Deelname
gebeurt in internationaal schoolverband door tachtig scholen uit Nederland en
Vlaanderen die elk een schooljury samenstellen.
De Dag van het Literatuuronderwijs, georganiseerd in samenwerking met Stichting
Schrijvers School en Samenleving, is bedoeld voor literatuurdocenten,
(school)mediathecarissen en andere betrokkenen bij literatuureducatie. Het vakgebied
is sterk in beweging en de literatuurdocent heeft te maken met een groot aantal
onderwijskundige, beleidsmatige, vakdidactische en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe werkvormen voor het literatuuronderwijs. Voor
leerkrachten is het, mede door de hoge werkdruk, ondoenlijk om op eigen kracht van
al deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Door het inspirerende en praktische
karakter is dit symposium in de loop der jaren van belang geweest voor de
implementatie van onderwijsvernieuwingen, zoals het gebruik van het leesdossier
en nieuwe media. Naar aanleiding van het symposium verschijnt tweejaarlijks het
Handboek literatuuronderwijs, een actueel naslagwerk voor iedereen die zich met
literatuureducatie bezighoudt of zich daarvoor interesseert.
Het bevat, naast de verslagen van het symposium, artikelen van deskundigen uit
de wereld van de literatuur, het onderwijs en de kunsten. Zij gaan in op de actuele
ontwikkelingen in het literatuuronderwijs, diepen zaken die op het symposium aan
de orde zijn geweest verder uit of bekijken ze vanuit nieuwe invalshoeken, en doen
verslag van onderzoek. De volgende editie van de Dag van het Literatuuronderwijs
is in het najaar van 2004.

Op het net
Bulkboek is een van de eerste literaire organisaties die de mogelijkheden van internet
als informatievoorziening verkend heeft. Aanvankelijk werd dit gedaan door het
oprichten van www.schrijversnet.nl, het bekende internetportaal. Inmiddels heeft
Bulkboek haar visie op het gebruik van het medium neergelegd in de wijze waarop
haar verschillende websites een rol spelen in de communicatie met het onderwijsveld
en de verschillende doelgroepen:
- www.bulkboek.net
is de overkoepelende website voor alle Bulkboekactiviteiten met links naar de
meest belangrijke overige websites.
- www.boeklog.nl
werd aanvankelijk opgezet als zogenaamde weblog voor surfers op het net met
tips over interessante nieuwtjes en artikelen die op het net staan en is momenteel
een van de internetportalen voor onze eigen activiteiten.
- www.inktaap.nl en www.jongejury.nl
zijn sites die gekoppeld zijn aan de gelijknamige activiteiten.

Bulkboek
Henri Polaklaan 12-c
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1018 CS Amsterdam
tel. 020-627 95 49
fax 020-620 79 77
e-mail bulkboek@boeklog.nl
internet www.bulkboek.net

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

59

Agenda
1 april 2003
Bekendmaking Gouden en Zilveren Zoenen 2003
Een onafhankelijke jury van volwassenen draagt aan de CPBN de beste vijf boeken
voor jongeren vanaf twaalf jaar (en tot en met vijftien jaar) voor die het afgelopen
jaar zijn verschenen. Er worden twee Eervolle Vermeldingen, twee Zilveren Zoenen
en een Gouden Zoen uitgereikt. Zie ook www.cpnb.nl.

2 april 2003
Dag van de Jonge Jury
Feestelijke uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury in De Doelen in Rotterdam.
Leerlingen in de basisvorming hebben hun stem uitgebracht op hun favoriete boek,
dit veelal collectief (per school, per klas of per bibliotheek). Onder docenten en/of
scholen en bibliotheken wordt een boekenpakket ter waarde van € 300, - verloot. Na
28 februari is het tellen van de stemmen begonnen. Medio maart worden de nominaties
voor de Prijs van de Jonge Jury 2003 bekend gemaakt. Plaats: De Doelen, Rotterdam,
zie ook www.jongejury.nl.

3 april 2003
Dag van de Literatuur
Boekverfilming en de Boekenweek staan centraal: bekende acteurs, regisseurs,
producenten en auteurs vertellen over hun nieuwste projecten onder leiding van onder
anderen (scenario)schrijver Paulo van Vliet. Gasten in deze programma's zijn Kees
van Beijnum, Karel Glastra van Loon, Katja Schuurman eeanderen. Films als De
oesters van Nam Kee (naar het boek van Kees van Beijnum) en De tweeling (Tessa
de Loo) komen aan bod. De Boekenweek krijgt gestalte door aan befaamde ‘overleden
schrijvers’ aandacht te schenken: er wordt gesproken over Boudewijn Büch, Frederik
van Eeden, Willem Elsschot, Willem Frederik Hermans en Theo Thijssen. In
talkshows wordt de schrijvers het hemd van het lijf gevraagd, zowel door professionele
interviewers als scholieren. Andere schrijvers lezen voor uit eigen werk. Locatie: De
Doelen, Rotterdam, zie ook: www.boeklog.nl.

7 mei 2003
Uitreiking Libris Literatuur Prijs
Deze prijs wordt ieder jaar toegekend aan de auteur van een oorspronkelijk
Nederlandstalig boek binnen de categorie literair verhalend proza. Op 25 februari
werd een eerste selectie gemaakt, gevolgd door zes nominaties op 7 april, waarna
tot slot een prijswinnaar wordt aangewezen. Met de prijs is een geldbedrag van in
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totaal € 62.500, - gemoeid (€ 50.000, - voor de winnaar en € 2.500, - per overige
genomineerde). Zie ook www.libris.nl.

17 mei 2003
Slotmanifestatie Doe maar Dicht maar
Jaarlijkse slotbijeenkomst van de landelijke dichtwedstrijd voor jongeren van twaalf
tot en met achttien jaar. Uit ruim 5.000 ingezonden gedichten maakt een professionele
jury een keuze van tien; deze winnaars dragen in De Oosterpoort in Groningen voor
een volle zaal hun gedichten voor. Ook worden hun gedichten opgenomen in de Doe
maar Dicht maar-bundel. Voor meer informatie: www.doemaardichtmaar.nl.
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binnenkant voorplat

[Nummer 2]
Tsjip
‘“Moet je horen. Er is geen maan vanavond en toch is het een heel heldere nacht.
Een paar weken geleden was er ook geen maan, maar toen was het bewolkt en er lag
nog geen sneeuw. Ik was bij een vriend in de buurt geweest, met wie ik had zitten
kletsen, en ik ging pas midden in de nacht weg, ver na spertijd. Het was zo donker,
dat niemand mij zou zien. Ik ken de buurt precies, en met mijn hand langs de muren
en hekken liep ik naar huis. Ik zag helemaal niks, ik had net zo goed geen ogen
kunnen hebben. Om geen geluid te maken, had ik mijn schoenen uitgetrokken. Ik
zag echt geen moer, maar ik wist aldoor precies waar ik was. Ten minste, dat dacht
ik. Ik zag alles in mijn herinnering vóór me, ik had die weg honderden of misschien
wel duizenden keren gelopen, ik wist elke hoek, elke heg, elke boom, elke stoeprand,
- alles. En opeens was ik het kwijt. Er klopte niks meer. Ik voelde een struik waar ik
een kozijn had moeten voelen, een lantarenpaal waar de uitrit van een garage had
moeten zijn. Ik deed nog een paar passen en toen voelde ik niets meer. Ik stond nog
op klinkers, maar ik wist dat vlakbij een singel moest zijn, en ik was bang dat ik er
bij de volgende stap in zou vallen. Op handen en voeten heb ik daar toen een tijdje
rondgekropen. Ik had ook geen lucifers bij me, of een knijpkat. Ten slotte ben ik
maar blijven zitten om te wachten tot het licht werd. Kun je je voorstellen, dat ik het
gevoel kreeg of ik de enige was in de hele wereld?”
(...)
“En toen?”
“Wat denk je? Ik zat vlak voor mijn eigen huis op straat. Moet je nagaan. Met vijf
stappen was ik binnen.”
Uit: Harry Mulisch. De Aanslag. Amsterdam: De Bezige Bij, 1982, p. 50-51.’
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Redactioneel
‘Grensverleggend’. Het is een van de vele en vaak weinigzeggende modewoorden
geworden. Wie nam de laatste jaren dit woord niet abusievelijk in de mond en
bewerkstelligde daarmee niet de teloorgang van weer een term? Topsporters, zakenlui,
taaltrainees en planologen. Werkgevers, contractonderzoekers, lokale bestuurders
en bergbeklimmers. Spiritueel religieuzen, medici, kunstenaars en economen. Maar
ook andere termen passeerden de revue: grensverkeer, grenzeloos,
grensoverschrijdend.
Lang dacht de redactie na over het thema en ze kwam tot een aanduiding die zo
breed was als het moest en kon zijn. Als het maar twee kanten heeft. Ook in deze
Tsjip/Letteren - voor velen van u de tweede op rij, voor een aantal ook de tweede
van de dertiende jaargang - valt een aantal bijdragen onder de noemer ‘grenzen’ over
de overgang van basisschool naar brugklas en die van 6-vwo naar de letterenfaculteit
schrijven respectievelijk Joke Bos en Wim Maas. Beiden deden onderzoek naar het
leesgedrag van de kinderen, jongeren en komen tot opmerkelijke conclusies.
Letterlijke grenzen werden onderzocht door Edien Bartels, verbonden aan de Vrije
Universiteit als cultureel antropologe. Zij gaat in op de identiteitsvraag van
Marokkaanse meisjes met betrekking tot migrantenliteratuur. Edward van de Vendel,
auteur van zowel boeken voor jonge lezers als leerlingen in het voortgezet onderwijs,
wordt uitgevraagd door Mireille Oostindië. Over de grenzen van de andere
literatuurvakken wordt gekeken door een van de leden van actiecomité ‘de
Heelmeesters’: Guido Robben gaat in op de mogelijkheden voor literatuur bij Frans
en met name Duits, na de ‘sanering’ van het vak. Over uiteenlopende vormen van
blokkades en opgeworpen grenzen die aan auteurs, beeldende en andere kunstenaars
werden en worden opgelegd, over censuur en verboden teksten, schrijft Joop Dirksen.
Noodlottige gevallen uit de laatste jaren passeren de revue. Van de hand van Henk
Langenhuijsen is er een bijdrage over de kunstvakken in het middelbaar
beroepsonderwijs en de cultuurprojecten die in de Regionale Opleidings Centra
plaatsvinden. Al geruime tijd overschrijdt het literatuurfestival ‘de Wintertuin’ uit
Nijmegen grenzen; naast een regionale uitbreiding, eerst voorzichtig in de regio,
daarna provinciebreed en nu het halve zuiden bestrijkend, werd ook ruimte geboden
aan andere disciplines dan alleen de letteren. Frank Tazelaar, festivaldirecteur, licht
twee projecten nader toe. Een droom uit de jaren '90 was het slechten van de grenzen
tussen de onderdelen literatuur binnen de moderne vreemde talen en Nederlands.
Cor Geljon beschrijft wat daarvan is uitgekomen en geeft de stand van zaken omtrent
GLO anno 2003. Hoe wordt het vak op die paar scholen met succes, maar ook zo
verschillend van elkaar, uitgevoerd? In de kennismakingsrubriek treedt het
multidisciplinaire ‘Crossing Border Festival’ voor het voetlicht. De column van
Jacques de Vroomen loopt in de pas met het thema. Daarnaast zijn er ook bijdragen
die niet over grensverkeer gaan. Over de nog weinig bekende Jacob Stamperius,
grondlegger van de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, schrijft Carolien van Welij.
Zij studeerde af op deze onderwijzer die zorgde voor een omvangrijke
boekenverzameling voor jonge lezers en kreeg afgelopen januari voor haar scriptie
de Boerlage-prijs van de Universiteit van Tilburg. Joop Dirksen dook in het werk
van Rascha Peper, de veelzijdige schrijfster van romans en verhalenbundels. Ook
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haar nieuwste boek, Wie scheep gaat, dat in mei verscheen, neemt hij mee in de
bespreking van haar oeuvre.
De redactie hoopt dat u ook van dit nummer zult genieten en wijzer zult worden.
Anne-Mariken Raukema
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Marokkaanse meisjes en jeugdliteratuur in Nederland
Aan het eind van de vorige eeuw ontstaat er een vorm van
migrantenjeugdliteratuur door en voor Marokkaanse migrantenmeisjes:
de jeugdromans van Zohra Zarouali en een Marokkaans jeugdtijdschrift
Chebba. In deze migrantenjeugdliteratuur staat de identiteitsvraag
centraal. De focus op meisjes in de diasporasituatie roept vragen op over
de islam en gender. Meisjes verzetten zich niet tegen hun godsdienst of
tegen hun ouders. Zij stellen ook het principe van de mannelijke
superioriteit niet ter discussie. Dit komt overeen met de resultaten van
onderzoek onder Marokkaanse meisjes van een
huiswerkbegeleidingsproject in een moskee in een stad in West-Nederland.
De meeste meisjes geven aan dat de islam en gender centraal staan in hun
identiteitsontwikkeling. Er klinkt geen protest. Wel dagen ze jongens uit
voor hun Marokkaanse en moslimidentiteit uit te komen. Ze vragen jongens
hun bevoorrechte genderpositie op te geven en hun verantwoordelijkheid
te nemen voor hun familie. Ik wil hier laten zien hoe de ontwikkeling van
‘eigen’ Marokkaanse jeugdliteratuur samenhangt met de positie van
Marokkanen in de Nederlandse samenleving. Ik ga eerst in op de positie
van Marokkanen als etnische groep in Nederland. Daarna geef ik aandacht
aan het werk van van Zohra Zarouali en aan het tijdschrift Chebba.
Vervolgens geef ik de resultaten van antropologisch onderzoek naar
identiteitsformatie van Marokkaanse jongeren en vergelijk ik de besproken
Marokkaanse jeugdliteratuur met deze resultaten.
Edien Bartels

Marokkanen in Nederland
Marokkanen in Nederland kunnen worden getypeerd als een etnische groep. Etnische
identiteit is geen psychologisch concept dat kenmerken van een persoonlijkheid
typeert of iets zegt over een persoon. Het gaat om een sociale identiteit, een culturele
constructie waardoor een groep aangeeft hoe ze zichzelf ziet en hoe anderen hen zien
op basis van culturele kenmerken. Het gaat om de wisselwerking tussen identificatie
en geprojecteerde identiteit. Daardoor is etnische identiteit een dynamisch concept
en wordt het geformuleerd in relatie met anderen.
Tegelijkertijd proberen mensen continuïteit te zoeken. In verband met etnische
identiteit is dit zoeken vooral gericht op de gemeenschappelijke culturele traditie.
Voor migranten is het gevoel voor continuïteit vanuit het verleden problematisch.
Maar niet alleen het verleden, ook zoeken naar continuïteit met de toekomst speelt
hier. Daarom proberen ouders hun kinderen als Marokkanen te laten opgroeien en
dit betekent een vasthouden aan grenzen. Voor Marokkaanse ouders zijn deze grenzen
sterk wanneer het gaat om de islam, om de reputatie van hun dochters en om de keuze
van de huwelijkspartners.
De islam is sinds eind jaren tachtig voor Marokkaanse migranten belangrijker
geworden. Dit wordt in verband gebracht met de gezinshereniging. Daardoor kreeg
de eerste generatie weer verantwoordelijkheid waarmee een bezinning gepaard ging
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op het eigen culturele erfgoed. Marokkanen van de eerste generatie profileren zichzelf
vooral met behulp van hun religieuze identiteit. Religie is in het algemeen een
superieure ‘ethnic marker’ en voor de islam geldt dat in het bijzonder. Moslims over
de hele wereld zijn deel van de ummah, de gemeenschap van gelovigen. Deze
metafoor
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voor familie biedt een geschiedenis en een plaats in het heden onder de grote
wereldreligies, transcendeert lokale, politieke, etnische en sociale verschillen en geeft
de groep een bovennatuurlijke legitimering.
Om de islam als ‘ethnic marker’ vast te houden, is het noodzakelijk de volgende
generatie tot moslim te maken. Moslimouders hebben ook de verplichting hun
kinderen een religieuze opvoeding te geven. Maar een religieuze opvoeding in de
diaspora levert problemen op. Deze kan niet op dezelfde manier gegeven worden als
in de tijd van de eerste generatie en evenmin op dezelfde manier als in de huidige
Marokkaanse samenleving. Daarom komt de vraag op of migrantenouders succesvol
zijn in hun religieuze opvoeding en wat de centrale ‘nieuwe’ thema's zijn in deze
constructie van islam. Onderzoek door de universiteit van Utrecht onder Turkse en
Marokkaanse jongeren in Rotterdam maakt duidelijk dat de tweede generatie zichzelf
ziet als moslim. Ouders zijn dus succesvol in het overbrengen van hun religie aan
hun kinderen. Het gaat er dan om de centrale thema's in deze constructie van de islam
te onderzoeken. Overigens is voor moslims de uitdrukking ‘constructie van islam’
een contradictie. Zij verzetten zich daartegen. Voor hen bestaat er slechts één islam,
de islam van de Openbaring, de islam voor altijd en overal. Ieder kind dat uit een
moslimvader is geboren is een moslim. Omdat ik mij richt op de vragen rond meisjes
en de islam als ‘ethnic marker’, zal ik beginnen met Marokkaanse jeugdliteratuur in
Nederland geschreven door Marokkanen, speciaal voor meisjes.

Nederlands-Marokkaanse jeugdliteratuur
Jeugdliteratuur is in Marokko en andere Arabische landen nauwelijks ontwikkeld;
een kinderboekencultuur ontbreekt. De verklaringen zijn duidelijk: er is een hoog
percentage analfabeten en veel kinderen gaan niet naar school. Middelbaar en
universitair onderwijs werd tot voor kort in het Frans gegeven, alfabetisering van
schoolkinderen vindt plaats in het klassiek Arabisch. Het Berbers kent bovendien
geen geschreven traditie, zeker voor ongeletterde Berberfamilies van het platteland
is lezen geen vanzelfsprekendheid. Hun situatie wordt gekenmerkt door een orale
literaire traditie. Er worden verhalen, liederen en gedichten verteld, vooral door
ouderen en vrouwen. Deze orale literaire traditie verdwijnt steeds meer, vooral door
de televisie en radio. De meeste Marokkanen in Nederland zijn Berbers. Het is pas
de tweede generatie die door scholing in Nederland de vanzelfsprekendheid van
lezen kan oppikken, zoals die leeft binnen de Nederlandse bevolking.
Onderzoek naar Turkse en Marokkaanse jongeren die een havo- of vwo-opleiding
hebben genoten, laat zien dat lezen een belangrijke vormende activiteit is geweest.
Deze jongeren onderscheiden zich van jongeren op een lager niveau van onderwijs
door hun leesgedrag. Het lijkt erop dat lezen een succes voorspellende en
ondersteunende activiteit is en al binnen één generatie overgenomen en uitgedragen
kan worden. Ook schrijven op het gebied van de Nederlandse literatuur, is binnen
één generatie door Marokkanen in Nederland opgenomen. Deze ontwikkeling is sterk
ondersteund door de organisatie El Hizjra die jaarlijks een landelijke literaire
schrijfwedstrijd voor Nederlands-Arabische jongeren van vijftien jaar en ouder
organiseert. Daarmee probeert zij Arabisch Nederlandse literatuur tot ontwikkeling
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te brengen. De schrijfwedstrijd is bedoeld voor jongeren vanaf vijftien jaar en daarmee
eigenlijk geen wedstrijd in jeugdliteratuur te noemen. Wat is dan het kenmerkende
van jeugdliteratuur? Naast de bijzondere vorm van taal en de harmonie tussen vorm
en inhoud waardoor er sprake is van literatuur, zoekt Judith Eiselin dat in de
mogelijkheid tot identificatie. Literatuur voor volwassenen vraagt dit minder. Waar
herkennen Marokkaanse jongeren zich dan in en welke problemen worden behandeld?
De mogelijkheid tot identificatie wordt in ieder geval aan oudere Marokkaanse
meisjes geboden in de boeken van Zarouali en in Chebba magazine.

Zohra Zarouali
Zohra Zarouali, geboren in 1969 in Marokko, kwam in 1976 naar Nederland. Na het
behalen van haar mbodiploma sociale dienstverlening werkte ze voor het tijdschrift
El Mihzan en in een tehuis voor weggelopen meisjes. Ze publiceerde in 1991 Als je
het mij vraagt, een boek met interviews met Marokkaanse kinderen. Haar meest
bekende boek, Amel, verscheen in 1989. Amel en Faisal volgde in 1993. Haar derde
boek Sanae dateert van 1997. Haar laatste boek, Een doel voor ogen, verscheen in
2000. Deze boeken voorzien duidelijk in een behoefte: in bibliotheken worden ze
dagelijks opgevraagd.
Hoe is de taal en stijl in de boeken van Zarouali? De commentaren zijn matig.
‘Zarouali schrijft een beetje houterig,’ schreef Judith Eiselin. Ook noemt zij de ‘tegen
de Bouquetreeks aanleunende stijl’. Marjoleine de Vos typeert de boeken als ‘tamelijk
onmachtig’.
Zarouali's stijl is door Eiselin wel Omschreven als ‘felrealistisch’. Bij De Vos valt
de typering ‘emancipatorisch’. Eiselin vergelijkt de hoofdpersoon Amel met Joop
ter Heul. Deze vergelijking slaat eigenlijk alleen op de innerlijke gemoedstoestand
van Amel: ze is verliefd op een Nederlandse jongen.
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Amel kiest niet tegen de wens van haar ouders, maar voor een Marokkaanse
moslimman. Binnen die beperking kiest ze wel zelf een man, en niet voor de partij
van haar vader. Wat voor Nederlandse recensenten ‘emancipatie’ heet, betekent
eigenlijk dat ze zich beweegt op de grens van de etnische groep. Ze gaat haar eigen
gang, maar blijft binnen de grenzen die gesteld worden. Hierin ligt het engagement
van de boeken van Zarouali. Ook in interviews komt dit terug: Zarouali geeft aan
dat een breuk met ouders niets oplevert. Haar boodschap is dat meisjes een eigen
weg moeten zoeken zonder zich af te keren van hun achtergrond. Hun probleem is
eerder het ontbreken van een oriëntatie dan van emancipatie. In één generatie is de
breuk die migratie oproept niet geheeld. De islam is daarom heel belangrijk als brug
en stabiele oriëntatie.

Inhoudelijke ontwikkeling
De inhoudelijke ontwikkeling van de vier boeken toont een verschuiving.
Van een Marokkaans schoolmeisje met Nederlandse vriendinnen in conflict met
haar ouders, gaat de lijn naar een zelfstandige Marokkaanse vrouw die hoog opgeleid
is en tegen de wens van haar ouders kiest voor een huwelijk dat leidt tot een scheiding
en een lange tijd van alleenstaand ouderschap. In het vierde boek kiest de
hoofdpersoon, een studente, zelfstandig op kamers wonend, ervoor om de man op
wie ze verliefd is toch af te wijzen en zich op haar studie te concentreren. De macht
en invloed van de ouders verdwijnen in de boeken. De eigen keuzes en
onafhankelijkheid van de hoofdpersoon worden steeds sterker benadrukt. De strijd
van de hoofdpersoon is geen feministische strijd tegen de overheersing van mannen,
maar eerder een strijd in het zoeken naar zichzelf. Mannen staan niet tegenover
vrouwen, maar zijn zwak terwijl juist vrouwen de sterke partij vormen. Mannen zijn
zelfs slachtoffer van sterke vrouwen en van zichzelf; ze weten niet te kiezen tussen
hun moeder en zussen enerzijds en hun vrouw anderzijds. Soms ook worden mannen
voorgesteld als onvolwassen en nog onverantwoordelijk in relaties.
In de boeken leiden allerlei Marokkaanse gewoonten tot conflicten, maar de
hoofdpersonen gaan niet geheel hun eigen gang. In het derde boek spelen de ouders
nog maar een ondergeschikte rol en gaat het eerder om manvrouwconflicten waarbij
vooral mannen nog veel van vrouwen kunnen leren. De lijn in de conflicten verandert
ook van conflicten tussen ouders en kinderen in het boek Amel, naar meer persoonlijke
conflicten in de keuze voor liefdespartners in Amel en Faisal, naar identiteitsconflicten
rond vragen als ‘wat wil je met je leven’, ‘waar hoor je thuis, in Marokko of in
Nederland’ in Sanae, tot identiteitsvragen rond de

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

‘ik’, en over verschil tussen verstand en gevoel, in Een doel voor ogen. Het einde
van de boeken is steeds positief. De hoofdpersoon maakt daadwerkelijk keuzes en
merkt dat het de juiste keuzes zijn.
Opvallend is dat Zarouali in haar boeken niet kiest voor de Marokkaanse of de
Nederlandse samenleving. In de boeken speelt het conflict van de tweede generatie
‘tussen twee culturen’ een rol op de achtergrond, maar het domineert niet. De tweede
generatie is niet ontworteld, maar zoekt wel naar een nieuwe vorm, iets Marokkaans
en iets Nederlands. Haar boeken bewegen zich op de grenzen tussen beide groepen.
In Amel en Amel en Faisal gaat het om conflicten rond de huwelijkspartner. In Sanae
gaat de hoofdpersoon een tijd als alleenstaande gescheiden moeder wonen en zelfs
alleen door Marokko trekken, terwijl ze haar kind achterlaat. In Een doel voor ogen
wijst de hoofdpersoon de Marokkaanse jongen op wie ze verliefd is af, om niet in
conflict te komen met haar ouders. In de
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boeken is wel kritiek op de Nederlandse vooroordelen ten aanzien van buitenlanders,
maar ook Marokkaanse gewoonten zoals de ontmaagding en de maagdendoek oogsten
kritiek. In Een doel voor ogen distantieert de hoofdpersoon zich ook van gewoonten
die onder Marokkaanse migranten spelen: statusconsumptie, concurrentie en sterke
sociale controle. Het totale beeld is dat van sterke meiden/vrouwen die zich voor
problemen gesteld zien maar de juiste keuzes maken volgens de islam en voor de
eigen afkomst. De ondertoon is die van begrip voor de haast onontkoombare
conflicten. Duidelijk is dat in de loop van de boeken de mogelijkheden voor meisjes
en vrouwen sterk verruimd worden.

Chebba magazine
Chebba magazine is een gratis tijdschrift voor en door Marokkaanse meisjes dat
viermaal per jaar verschijnt als uitgave van Chebba, (jong) onderdeel van het Stedelijk
(Amsterdams) Jongerenwerk. Het ziet er aantrekkelijk uit met veel kleuren en foto's.
Tot op heden zijn er acht nummers van uitgekomen. Het tijdschrift kent enkele
terugkerende onderwerpen zoals interviews met geslaagde Marokkaanse vrouwen:
een adjunct-directrice op een basisschool, een trambestuurster, een arts, een
schoonheidspecialiste. De geïnterviewde vrouwen lijken als rolmodellen te fungeren.
Steeds weer is de boodschap dat meisjes vol moeten houden met hun studie en zoals
een van de redactrices in nummer zes stelt: ‘Zo hoog mogelijk opkomen.’
De onderwerpen zijn divers. Er is soms een vragenrubriek, een verhaal over een
stad in of reis naar Marokko, een informatieve behandeling van onderwerpen zoals
paranormale verschijnselen, partnerkeuze, omgang met ouders, de nieuwe koning
van Marokko, kennis over de islam, de relatie ouders en

dochters. Eigen schrijfsels krijgen een plaats. Chebba nummer zes is een ‘extra dikke
literatuurspecial’ waarin de winnaars van de El Hizjra literatuurwedstrijd 2000 aan
het woord komen, naast twee volwassen Marokkaans-Nederlandse schrijvers. Chebba
organiseert excursies, feesten, discussiebijeenkomsten over cultuur, religie en de
liefde. Daarvan wordt schriftelijk en met veel foto's verslag gedaan.
Anders dan de boeken van Zohra Zarouali lijkt het magazine Chebba gericht op
meiden/vrouwen die hoog opgeleid zijn: mbo, vmbo, havo, vwo. Voor die groep
biedt het duidelijk mogelijkheden tot identificatie. De onderwerpen worden niet altijd
diepgravend behandeld, maar de keuze van onderwerpen en de richting van uitwerking
is doordacht, zoals de ‘extra dikke literatuurspecial’. De vorm en presentatie is
verfrissend en de toon plezierig zelfbewust. Steeds weer wordt naar voren geschoven
dat meiden moeten kiezen en daarvoor moeten vechten en volhouden. Het magazine
sluit goed aan bij het proces van modernisering dat zich in de westerse samenlevingen
voltrekt waarbij jongeren zich steeds meer gesteld zien voor het maken van keuzes,
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maar de keuzes zelf zijn wel opmerkelijk. Er wordt nauwelijks gekozen ‘tegen’ iets,
tegenstellingen en vergelijkingen worden niet uitgewerkt.
Niet alles wordt positief voorgesteld: er worden dramatische gebeurtenissen
beschreven, bijvoorbeeld de reactie van de familie van ongehuwd zwangere meisjes
in een Marokkaans dorp, maar er wordt geen veroordeling gegeven. In de
beschrijvingen van die problemen is Chebba geëngageerd, maar afkeuring blijft uit.
Wel valt er steeds te leren van die problemen. Het verleden wordt meegenomen om
iets nieuws op te bouwen. Er is ook geen verzet tegen ouders maar eerder het
omgekeerde: ouders worden erbij gehaald. De inhoud is vooral gericht op het zoeken
naar gewenste combinaties zonder mensen voor het hoofd te stoten. Begrippen als
‘girrrrl’ en ‘empowerment’ worden wel een enkele keer gebruikt, maar niet in een
strijd tegen onrecht, eerder in een strijd om met anderen de situatie te verbeteren. In
die zin is Chebba magazine duidelijk aan het zoeken: wat willen we in deze
samenleving en hoe willen we dat? Weinig ligt vast, eigenlijk alleen de Marokkaanse
afkomst en de islam. De invulling daarvan is open en daarom ook onderwerp van
zoeken. Daarbij krijgen individuen een eigen verantwoordelijkheid. Maar ook al
staan individuen en keuzes centraal, Chebba ademt geen individualisme. De
onderwerpen zijn serieus en de boodschap ‘je best doen en hoog klimmen’ is
nadrukkelijk aanwezig. Genieten gaat bij voorkeur via educatie. Van het zogenaamde
hedonistisch individualisme dat in Nederlandse jongerentijdschriften de toon voert,
is niets te merken. Er zijn altijd mensen waarmee rekening gehouden moet worden,
speciaal de ouders. De keuzes die meisjes maken of worden voorgehouden, worden
niet bepaald door de ouders, maar wel gezocht binnen de grenzen die ouders stellen
en die vallen binnen het bereiken van een maatschappelijk zo hoog mogelijke plek
in de Nederlandse
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samenleving. Binnen die grenzen blijkt er voor Marokkaanse meisjes veel mogelijk.

De visie van Marokkaanse meisjes
Samen met studenten heb ik antropologisch onderzoek gedaan onder Marokkaanse
jongeren die een huiswerkbegeleidingprogramma volgen in een moskee. Hoe kijken
zij aan tegen deze ‘eigen’ jeugdliteratuur?
‘De boeken van Zohra Zarouali zijn heel populair onder de meiden. Ze verslinden
ze,’ aldus een medewerkster van de huiswerkbegeleiding. De meisjes zelf zijn
enthousiast. Wel hebben ze opmerkingen over de inhoud: de werkelijkheid is anders
dan in de boeken gepresenteerd. In Marokkaanse gezinnen loopt het niet zoals
beschreven. Toch waarderen ze deze verhalen erg. De verhalen van Zarouali vertellen
welke vragen je als Marokkaans meisje in de toekomst tegen kunt komen en voor
welke problemen je gesteld kunt worden. Daarom zijn ze van mening dat die boeken
eigenlijk over hun toekomst gaan en over de weg die ze moeten kiezen. ‘Dat is net
als met islam,’ zegt Fatima, ‘want islam zegt dat je je eigen weg moet kiezen.’
Chebba magazine vinden alle meisjes geweldig. Het geeft goed weer welke
problemen ze tegenkomen en met welke dilemma's ze te maken krijgen. Het is als
het ware een spiegel. De werkelijkheid is volgens de meisjes zoals in Chebba staat
beschreven: de media geven een verkeerd beeld. In Chebba krijgen ook het geloof
en de ouders een duidelijke plek - daar zijn ze het mee eens. Soms komen er ook
jongens aan het woord met vragen die hen bezighouden. De onderwerpen in Chebba
zijn heel divers. Dat wil niet zeggen dat ze het er altijd mee eens zijn. Zo levert een
artikel over een Marokkaanse die met een tot de islam bekeerde Surinamer was
gehuwd, veel discussie op.
Dat zou geen probleem moeten zijn - de man is immers moslim - maar volgens
de meisjes kan het eigenlijk niet.
Uit het commentaar van de meisjes komt duidelijk naar voren wat voor hen de
kernpunten zijn in de boeken van Zohra Zarouali en in Chebba magazine, hoe ze
zich kunnen identificeren en op welk terrein engagement speelt. Als meisjes zich
wel kunnen identificeren met deze ‘eigen’ literatuur maar stellen dat de werkelijkheid
toch anders is, dan is de laatste vraag voor dit artikel: hoe gaan Marokkaanse meisjes
om met de problemen waar ze zich voor gesteld zien. Kiezen ze om, zoals de
hoofdpersonen in de boeken van Zarouali en zoals in Chebba wordt gezocht, binnen
de grenzen te blijven of proberen ze die grenzen te verruimen en zelfs te
overschrijden?

Identiteitsformatie
Antropologisch onderzoek door de studenten onder de Marokkaanse meisjes die de
huiswerkbegeleiding bezoeken, laat zien dat zij verschillend getypeerd kunnen
worden. Er zijn ‘educatieve meisjes’ en ‘recreatieve meisjes’. De educatieve meisjes
zijn gericht op scholing en blijven in gedrag dicht bij ouders. Recreatieve meisjes
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gaan veel meer in tegen de wensen van ouders en proberen plezier te maken, ook
met jongens. Hun focus is niet gericht op school en huiswerk, maar eerder op een
gezellige omgeving.
Educatieve meisjes in de moskee zeggen geïnspireerd te worden door hun geloof.
Met deze opmerkingen sluiten meisjes aan bij de gedachte dat het zich ontwikkelen
een centrale notie is in de islam. Studeren, lezen wordt heel erg gewaardeerd binnen
de islam. Een goed mens wordt beschouwd als iemand met veel aqel, wijsheid,
beheersing. Het grootbrengen van kinderen is erop gericht hen veel aqel bij te brengen.
De weg naar aqel loopt via qraya, studeren/leren. Aan de islam ontlenen zij
legitimering voor hun oriëntatie op school. Zij ervaren hun geloof ook als een
ondersteuning hard te leren en goed hun best te doen. Door hun inzet voor school en
hun goede prestaties laten deze meisjes hun verantwoordelijkheid zien. Zij genieten
het vertrouwen van hun ouders en krijgen veel vrijheid. Gerichtheid op educatie
verruimt dus de speelruimte voor meisjes. Recreatieve meisjes weigeren zich aan te
passen en zetten zich niet echt in voor hun schoolwerk. Ouders hebben vaak weinig
vertrouwen en proberen de bewegingsvrijheid van deze dochters te beperken, hetgeen
vaak leidt tot gezinsproblemen.
Een andere onderscheiding is ook mogelijk en wel tussen ‘gelovige meisjes’,
‘eigen-geloof-meisjes’ en ‘afwijzende meisjes’. De gelovige meisjes dragen een
hoofddoek en zien hun geloof als richtinggevend. Zij proberen zich te houden aan
de regels van de islam. Ze zijn gericht op onderwijs en presteren. Islam biedt hen de
mogelijkheid de traditionele vrouwenrol te overstijgen en zich te voegen in de
Nederlandse samenleving en daarin zo hoog mogelijk te presteren in onderwijs en
beroep. Zij krijgen daarvoor ook ruimte en vrijheid van hun ouders. Duidelijk zal
zijn dat de educatieve meisjes en de gelovige meisjes samenvallen. De
eigen-geloof-meisjes stellen dat ze alle regels van de islam niet na kunnen leven. Zij
geven meer accent aan het gevoelsmatige aspect van hun geloof, geloven met je hart.
Zij zijn nog zoekend en flexibel in hun interpretaties van hun geloof. Deze meisjes
worden door de ouders wel vertrouwd en hebben ook een redelijke bewegingsvrijheid,
maar stellen hun opleiding minder centraal dan de gelovige meisjes. In deze groep
verkeren educatieve en recreatieve meisjes.
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De afwijzende meisjes kennen veel problemen met hun ouders. Naar de maatstaven
van hun ouders zijn ze te vrij, getypeerd als ‘te Nederlands’. Deze groep bestaat uit
recreatieve meisjes die proberen uit te gaan en contacten met jongens te leggen.
Daardoor hebben zij een slechte reputatie. Vanuit de Marokkaanse gemeenschap zijn
het deze afwijzende meisjes die het meeste risico lopen de groepsgrenzen te
overschrijden en dat soms ook daadwerkelijk doen.

Conclusie
In het begin van dit artikel heb ik gesteld dat Marokkanen als etnische groep sociale
grenzen trekken. Om de groep in stand te houden moet de tweede generatie ook
binnen die grenzen blijven. Maar die tweede generatie groeit op in de Nederlandse
samenleving en heeft ook hier haar oorsprong. Zij zien een toekomst in Nederland.
Willen ze zich in de Nederlandse samenleving kunnen handhaven dan zullen ze
regelmatig situaties tegenkomen waarin ze tegen die grenzen aanlopen. Die grenzen
liggen echter niet vast. Het zijn vooral meisjes en de islam, waaromheen grenzen
worden geformeerd. Maar de resultaten van antropologisch onderzoek naar
identiteitsformatie onder Marokkaanse meisjes laat herdefiniëring zien. Veel
Marokkaanse migranten profileren zich op basis van de islam. Ten behoeve van hun
kinderen zetten ouders nu als centraal thema binnen de islam de focus op studie en
leren.
Hoe is deze positie van Marokkanen als een etnische migranten groep nu verbonden
aan de ontwikkeling van ‘eigen’ Marokkaanse jeugdliteratuur? Op de eerste plaats
is het opmerkelijk dat binnen één generatie Marokkanen een omslag hebben gemaakt
met betrekking tot lezen en schrijven van literatuur. Van een groep met hoog
analfabetisme zijn ze veranderd in een geletterde groep die heel actief is in de
productie van Nederlandse literatuur, niet alleen voor jongeren maar ook ten behoeve
van volwassenen. Dit kan getypeerd worden als een stille revolutie. Op de tweede
plaats is de creatie van ‘eigen’ Marokkaanse jeugdliteratuur van belang. De boeken
van Zohra Zaourali bewegen zich rond de grenzen zonder die te overschrijden. Die
grenzen worden wel verruimd. Hoewel de beschrijving van de situaties volgens
Marokkaanse meisjes niet echt Marokkaans is, kunnen ze zich wel identificeren. De
verruiming van de grenzen wordt gezocht in het maatschappelijk functioneren.
Chebba magazine is minder concreet, maar ook daarin wordt beoogd de grenzen te
verruimen en de ouders en de islam daarin te betrekken. Tenslotte is hier de
ontwikkeling van ‘eigen’ jeugdliteratuur in relatie tot de sociale werkelijkheid van
belang. Die sociale werkelijkheid is complexer dan in de ‘eigen’ jeugdliteratuur naar
voren komt. Toch komt ook uit antropologisch onderzoek naar voren dat Marokkaanse
meisjes in hun identiteitsontwikkeling patronen creëren die in ieder geval in de eigen
jeugdliteratuur te herkennen zijn. Maar anders dan in de eigen literatuur loopt het in
de werkelijkheid niet altijd positief af en kiezen de meisjes er soms voor zich buiten
de groep te stellen.
Edien Bartels is cultureel antropologe aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Haar dissertatie Eén dochter is beter dan duizend zonen. Arabische vrouwen symbolen
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en machtsverhoudingen tussen de seksen uit 1993 is gebaseerd op antropologisch
veldwerk in Marokko, Tunesië en onder Marokkaanse migrantenvrouwen in
Nederland. Momenteel doet zij met studenten onderzoek in een Marokkaanse moskee
en onder Marokkaanse jongeren.
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Jeugdliteratuur van acht naar een
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
De overgang van groep acht naar klas een is voor kinderen een grote stap.
De vertrouwde basisschool, die in veel gevallen al vanaf het vierde jaar
wordt bezocht, moet worden ingeruild voor een vaak veel grotere school,
waar een zware tas, veel huiswerk, langer reizen en wisselende leraren
bij horen. Naast deze veranderingen zijn er ook veranderingen in de
aangeboden vakken. Bepaalde vakken zijn nieuw, zoals Techniek en
Verzorging. Maar hoe zit het met vakken die ‘blijven’, zoals Nederlands?
Verloopt de overgang soepel of moet de leerling echt een grens over? Is
de leraar van groep acht op de hoogte van het literatuuronderwijs in de
brugklas en andersom? In dit artikel doe ik verslag van het onderzoek dat
ik deed naar de overgang van groep acht naar klas een voor wat betreft
het literatuuronderwijs.
Joke Bos
Door contact met Stichting Lezen kwam ik het spoor van dit onderzoek. Er zou
vrijwel niets bekend zijn over de overgang van het lezen van jeugdliteratuur op de
basisschool naar het lezen van jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs. Vermoed
werd dat er zelfs een kloof tussen beiden bestaat. Scherper gesteld: het vermoeden
was dat er tussen groep acht en klas een een behoorlijk verschil in literatuuronderwijs
zou zijn. Als er inderdaad een kloof tussen beide groepen bestaat, dan zal die kloof
overbrugd moeten worden en dat kost moeite. Dus als het onderwijs in en het lezen
van jeugdliteratuur in groep acht behoorlijk verschilt van dat in klas een, dan is dat
een probleem. Waarom? Wel, omdat het leerlingen extra moeite kost om het lezen
van die jeugdliteratuur op hetzelfde peil te houden. Die moeite zal ertoe bijdragen
dat - voor een bepaalde periode - niet het maximale rendement uit het lezen gehaald
zal kunnen worden. In dit artikel doe ik verslag van mijn onderzoek naar de genoemde
kloof, of, in het licht van dit themanummer, naar de grensovergang tussen
literatuuronderwijs in groep acht en klas een. Ik zal kort ingaan op het
literatuuronderzoek dat aan het onderzoek vooraf ging. Vervolgens beschrijf ik op
welke manier het onderzoek werd uitgevoerd en wie daarbij betrokken waren. Het
verschil tussen de leraar van groep acht en de leraar van klas een wordt uitgewerkt
bij de resultaten van het onderzoek. Na de weergave van conclusies reflecteer ik op
het onderzoek en werp ik een blik vooruit.
Dat lezen een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen, daarover
is iedereen het wel eens. Maar dat kinderen als vanzelf naar een boek grijpen, is
geenszins het geval. Computer en televisie schreeuwen om voorrang en krijgen die
ook vaak. Voor de leesontwikkeling van kinderen is het daarom van groot belang
dat er een stimulerende werking uitgaat van onder andere de school. Deze stimulans
houdt natuurlijk niet op na de basisschool, sterker nog: het zou ideaal zijn wanneer
het lezen in het voortgezet onderwijs op eenzelfde wijze - en in ieder geval niet
minder - gestimuleerd wordt. Om erachter te komen waaraan de leraar in zowel het
basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs idealiter zou moeten voldoen, startte
ik met literatuuronderzoek.
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De theorie
Wat heeft de literatuur op het gebied van leesontwikkeling ons eigenlijk te zeggen?
Cor Geljon komt in zijn Praktische didactiek voor het literatuuronderwijs tot een
aantal functies die literatuuronderwijs zou moeten hebben, waaronder de functie van
leesplezier. Deze functie wordt volgens hem door de meeste leraren als het
belangrijkste doel van het literatuuronderwijs beschouwd. Over de scholen zegt
Geljon: ‘Als de school het leesplezier serieus neemt, zal ze veel teksten moeten
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aanbieden met een grote variatie aan inhouden en complexiteit en vooral moeten
werken aan een optimale beheersing van de leesvaardigheid.’ Een groot voorvechter
van (jeugd)literatuur op school is Aidan Chambers. Volgens hem is er eigenlijk geen
verschil tussen het bevorderen van literaire competentie in het basis- en voortgezet
onderwijs. Scholen zouden vooral moeten werken aan een aantal basisingrediënten.
Zo moeten er altijd voldoende boeken aanwezig zijn en er moeten goede en uitdagende
verwerkingsopdrachten voorhanden zijn. Over het chronisch tijdgebrek van leraren
is Chambers heel kritisch: dit tijdgebrekargument zou vooral worden gebruikt door
leraren die eigenlijk niet echt willen.
In Het schoolvak Nederlands onderzocht starten Mariëtte Hoogeveen en Helge
Bonset met een hoofdstuk over literatuur. Onderzoek op het gebied van
literatuuronderwijs wordt hier heel helder besproken. Zij gaan niet direct in op de
overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs, maar komen wel tot een interessante
uitspraak over leraren die literatuuronderwijs geven. Een citaat uit hun samenvatting:
‘Leraren die leiden onder gebrek aan motivatie van hun leerlingen valt aan te bevelen
om vooral de inbreng van hun leerlingen niet alleen toe te staan, maar actief te
ontlokken. Meer vrijheid bieden en variatie stimuleren in tekstkeuze, prikkelender
vragen stellen bij het tekstaanbod, nauwer aansluiten bij waarom en hoe leerlingen
lezen, meer actieve aandacht voor de persoonlijke belevingen en ervaringen die
leerlingen opdoen bij het lezen van een bepaalde tekst, het zijn zaken waarvan op
grond van onderzoek te verwachten valt dat ze de belangstelling en de motivatie van
leerlingen voor het literatuuronderwijs zullen verhogen. Of en zo ja, onder welke
voorwaarden die verwachting uitkomt, zal vervolgonderzoek in en naar de lespraktijk
moeten uitwijzen.’
Uit het literatuuronderzoek distilleerde ik een lijst van kenmerken waaraan het
literatuuronderwijs zou moeten voldoen. Deze lijst ziet er als volgt uit: er moeten
voldoende boeken voorhanden zijn, er moeten uitdagende verwerkingsopdrachten
zijn, men moet leren praten over fictie, men moet kennismaken met schrijvers, de
bibliotheek leren kennen, fictie leren kiezen en leren reageren op fictie.

Het onderzoek
Omdat voor het onderzoek een beperkte tijd beschikbaar was, werd het afgebakend.
Ik zou me beperken tot onderzoek naar de docent. De leerling, de bibliotheek en de
ouders zouden niet worden meegenomen.
Na deze afbakening werd duidelijk dat de volgende variabelen voorwerp van
onderzoek zouden zijn: docenten groep acht, docenten klas een, de onderwijspraktijk,
de eigen lespraktijk van de docenten en het beleid van de school. Om erachter te
komen in hoeverre leraren in het basisonderwijs en leraren in het voortgezet onderwijs
voldoen aan de criteria voor goed literatuuronderwijs - zoals hiervoor opgesomd stelde ik een vragenlijst op. Deze vragenlijst heb ik voorgelegd aan vijf docenten uit
het voortgezet onderwijs die allen op dezelfde scholengemeenschap voor
vmbo/havo/vwo werken en aan vijf basisscholen die in directe relatie tot deze school
voor voortgezet onderwijs staan. Dat wil zeggen: deze basisscholen leveren leerlingen
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aan de school voor voortgezet onderwijs. Op de vraag in hoeverre een kleinschalig
onderzoek als dit representatief genoemd kan worden, kom ik aan het eind van het
artikel terug. De school voor voortgezet onderwijs is een protestants-christelijke
school, van de toeleverende basisscholen werden twee docenten van een openbare
en drie van een christelijke basisschool ondervraagd.
De vragenlijst was verdeeld in een viertal clusters, die alle betrekking hadden op
de docent:
a het leesgedrag;
b
de vooropleiding;
c de kennis en attitude ten opzichte van jeugdliteratuur;
d
het literatuuronderwijs in de praktijk tijdens het afgelopen jaar.

Aan de hand van deze clusters bespreek ik de resultaten en conclusies van het
onderzoek.

De leraar
Over het leesgedrag kwam uit het onderzoek naar voren dat de gemiddelde leraar
regelmatig een boek leest. Daarbij geldt wel dat de leraar van groep acht vaker naar
een jeugdboek grijpt dan de leraar van klas een. Misschien heeft dit verschil te maken
met de vooropleiding van de leraar: de leraar van groep acht heeft tijdens de
vooropleiding beduidend meer aan jeugdliteratuur gehad dan de leraar van klas een.
Waar het ging om de houding van de leraar ten opzichte van jeugdliteratuur, het
cluster attitude en kennis, gaven de ondervraagde leraren unaniem aan dat
jeugdliteratuur ze erg aanspreekt; een enkeling voegde toe dat het beroep van leraar
ook wel vereist dat men zich meer met jeugdliteratuur bezighoudt. Daarnaast
onderkenden alle leraren het belang van lezen: de meesten vonden het zelfs zeer
belangrijk dat kinderen boeken lezen.
Op welke wijze blijven docenten op de hoogte van jeugdliteratuur? Zowel leraren
van groep acht als leraren van klas een lenen boeken uit de bibliotheek of schaffen
zelf een jeugdboek aan - de
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één wat vaker dan de ander. Ze lezen documentatie van uitgevers en vakliteratuur,
althans, wanneer de school een abonnement heeft. Niet één leraar heeft zelf een
abonnement op een vakblad. Door het luisteren naar leeservaringen van leerlingen
doen leraren ook kennis op. Leraren van klas een lezen regelmatig recensies van
jeugdliteratuur in de krant, leraren van groep acht doen dit nooit. Niet een van de
leraren blijft op de hoogte van jeugdliteratuur via collega's of door nascholing.
De kennis die leraren hadden van jeugdliteratuur werd op de proef gesteld door
ze een testje te laten doen. Ze kregen een rijtje van acht auteurs te zien en daarnaast
een rij van acht titels van boeken die de afgelopen jaren de Gouden Griffel gekregen
hebben. De opdracht was titel en auteur bij elkaar te zoeken. Eén docent van klas
een scoorde goed (vijf van de acht) en één van klas een scoorde matig (drie van de
acht). De andere ondervraagde leraren wisten niet één juiste combinatie te maken.
Is de leraar van klas een op de hoogte van het literatuuronderwijs dat in groep acht
gegeven wordt? Het antwoord is: nee. Alleen de leraar die zelf eerst op de basisschool
werkte en vervolgens aan vmbo-klassen les gaf, was op de hoogte van het onderwijs
in groep acht. Leraren op de basisschool overleggen onderling vaker (twee tot drie
keer per jaar) over hun literatuuronderwijs dan leraren van klas een. Voor klas een
van de ondervraagde scholengemeenschap gold dat alleen de docenten vmbo overleg
voeren over literatuuronderwijs; docenten havo/vwo doen dit niet.
Interessant is natuurlijk de vraag of er onderlinge verbanden bestaan tussen de
scores van docenten. Duidelijke verbanden komen echter niet uit het onderzoek naar
voren. De docent van klas een die bij de kennistest goed scoorde en vijf titels en
auteurs wist te combineren, heeft in de vooropleiding niets aan jeugdliteratuur gedaan
en heeft ook niet gewerkt in het basisonderwijs. Deze docent gaf aan dat het hier
ging om een echte hobby: veel jeugdboeken kopen, lezen en eruit voorlezen.

Literatuuronderwijs in de praktijk
Hoe ziet het literatuuronderwijs er in de praktijk eigenlijk uit? Gekeken werd naar
de situatie van het schooljaar 2001-2002. Voorlezen doet iedere docent. In klas een
wordt regelmatig voorgelezen, in groep acht zelfs dagelijks. Meestal gebeurt dit dan
tijdens het eten en drinken rond de ochtendpauze. In groep acht lezen de leerlingen
vaker aan de klas voor dan in klas een.
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De wijkbibliotheek bezoeken de leraren nooit met hun klas. De reden hiervoor is
dat er óf op school een mediatheek aanwezig is waar leerlingen zelf naartoe gaan
(voortgezet onderwijs), óf dat er geen wijkbibliotheek in de buurt is, wat gold voor
de meeste basisscholen in dit onderzoek. Deze scholen bevinden zich namelijk in
kleine dorpen, waar een laag voorzieningenniveau is. Maar ook de basisscholen uit
grotere plaatsen, waar wel een bibliotheek in de buurt is, bezochten met hun leerlingen
niet de bibliotheek. Introductie van een boek komt zowel in groep acht als in klas
een af en toe voor; de leraren van groep acht lieten de leerlingen wel vaker een
presentatie over een boek houden dan de leraren van klas een. Met leerlingen
discussiëren over een boek gebeurt bijzonder weinig, zowel in groep acht als in klas
een. Drama, toneel of beweging naar aanleiding van een boek werd door slechts één
docent van groep acht toe-
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gepast en wel wanneer de gebruikte lesmethode dit aangaf. Een project rondom lezen
komt in klas een niet voor, in groep acht juist weer wel. Vaak wordt gelijktijdig met
de kinderboekenweek een project over het lezen van boeken georganiseerd. Leraren
van groep acht organiseren of bezoeken regelmatig een boekententoonstelling, leraren
van klas een doen dit niet. Verder scoort het schrijven naar aanleiding van een boek
of gedicht in groep acht beter dan in klas een. Een speciale les over een bepaald genre
boeken of schrijvers komt in klas een weer vaker aan bod dan in groep acht.
Tijdens de vraaggesprekken bleek dat leraren van zowel groep acht als klas een
vinden dat er te weinig tijd is voor het geven van literatuurlessen. Verder gaven de
leraren bijna unaniem aan dat ze de methode die op hun school werd gebruikt,
nauwgezet volgden.

Conclusie
Het onderzoek ging van start met de vraag of er nu een kloof aanwezig is tussen het
literatuuronderwijs in groep acht en in klas een. Uit de resultaten zoals die ook
hierboven beschreven zijn, kan de conclusie getrokken worden dat er inderdaad een
kloof aanwezig is: in groep acht van de basisschool is er, gemiddeld genomen, meer
aandacht voor jeugdliteratuur dan in klas een van het voortgezet onderwijs. Gelukkig
onderkennen leraren unaniem het belang van lezen door kinderen. Maar de gemiddelde
docent van groep acht blijkt meer actief te zijn met jeugdliteratuur dan de docent van
klas een. Naast de vragenlijst werd dit ook nog eens bevestigd door de gesprekken
die ik met de docenten voerde. Verder laat ook het leesgedrag van de docent van
groep acht zien dat deze meer bezig is met jeugdliteratuur dan de docent van klas
een. Op de basisschool lijkt jeugdliteratuur een meer prominente plaats in dan in het
voortgezet onderwijs: er wordt door leraren vaker overlegd over de invulling van
literatuurlessen.

Vervolgonderzoek
Dat leerlingen en leraren een grens over moeten van waar het gaat om
literatuuronderwijs in groep acht en klas een, lijkt door dit onderzoek bevestigd.
Althans, waar het gaat om het verschil tussen de leraren in groep acht en klas een.
Daar lijkt inderdaad een kloof tussen te bestaan. Maar is dit onderzoek eigenlijk wel
representatief voor het literatuuronderwijs in den lande als er maar één school voor
voortgezet onderwijs en vijf basisscholen uit het voedingsgebied van deze school
worden onderzocht? Nee. Er bestaan wellicht verschillen tussen scholen in stedelijk
gebied en scholen op het platteland. Er is wellicht verschil tussen literatuuronderwijs
op een vmbo-school en op een havo/vwo-school. Deze en ook andere vragen die
boven kwamen drijven tijdens het onderzoek zullen in een vervolgonderzoek aan
bod komen. Inmiddels ben ik gestart met dit vervolgonderzoek. De resultaten hiervan
zullen gepresenteerd worden tijdens het congres over het thema ‘Longitudinaliteit,
latitudinaliteit en complexiteit’ van Stichting Lezen in juni 2004.
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Joke Bos studeerde in 2001 af aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar
tekstbegrip en -waardering bij kinderen en tieners. Dit onderzoek werd uitgevoerd
in opdracht van Stichting Lezen en begeleid door Ted Sanders en Leo Lentz. Inmiddels
geeft zij Nederlands in de onderbouw van havo/vwo. Ze behaalde onlangs de
eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan het Instituut voor didactiek en
onderwijspraktijk van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het hier beschreven
onderzoek maakte deel uit van deze lerarenopleiding.
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‘Boeken zijn contact’
Een gesprek met schrijver Edward van de Vendel
‘Neem een boek van mij duidelijk zichtbaar mee, dan herken ik je wel,’
mailde Edward van de Vendel toen hij onze afspraak bevestigde. De
schrijver, die zijn boeken eerst met pen en papier schrijft om ze daarna
pas in de computer in te voeren - ‘Vreselijk werk, helemaal niet leuk!’ -,
vertelt onder meer over de manieren waarop hij met grenzen omgaat. Zo
gaat hij letterlijk de grens over nu zijn werk vertaald wordt, maar Van de
Vendel kent ook de grens tussen kinder- en jeugdboeken en
volwassenenboeken, en hij schreef over onderwerpen die voor sommigen
ook wel een grens overschrijden.
Mireille Oostindië
Van de Vendel doet heel veel: hij debuteerde in 1996 met een poëziebundel Betrap
me, daarna volgden nog twee poëziebundels, het prentenboek Dom konijn met
tekeningen van Gerda Dendooven, de kinderboeken Jaap deelt klappen uit en Wat
ik vergat en een roman, De dagen van de bluegrassliefde, waarvoor hij een Gouden
Zoen ontving. In 2002 kwam een non-fictiewerk uit over de basisschool, Slik gerust
een krijtje in! Van de Vendel maakte ook een bewerking van Vondels Gijsbrecht
van Aemstel, onder de titel Gijsbrecht, waarvoor hij eveneens een Gouden Zoen
kreeg. Ten slotte houdt hij zich bezig met toneel, hoewel hij direct zegt: ‘Maar dat
is niet het hoofdgebeuren. Dat doe ik nu een beetje.’
Er komen twee stukken: De dagen van de bluegrassliefde in Duitsland en een stuk
in België. Dat laatste is voor Van de Vendel helemaal spannend, want daarvoor moet
hij ook liedjes schrijven - eigenlijk zijn grote liefde - en die

Edward van de Vendel

worden weer gezongen door Willeke Alberti.
Maar: kun je dit als schrijver automatisch allemaal? Van de Vendel: ‘Als ik
gedichten voor kinderen maak, dan sta ik - het is wat overdreven, maar goed - wel
anders op. Dan ben ik steeds bezig met zinnetjes, met onderwerpen. Als ik verhalen
ga doen, is het echt iets anders. Dan moet ik teruglezen wat ik de dag ervoor heb
gemaakt, weer in de personen komen, en dan gewoon doorschrijven. Maar dat is een
ander soort concentratie: ik probeer ook alles voor me te zien.’
Kortere verhalen voor bijvoorbeeld de prentenboeken zijn meer een kwestie van
toeval: ‘Vorige week stond ik bij de bushalte en ik kreeg een idee. Ik moest daarna
een uur met de trein en in dat uur heb ik razendsnel het verhaal afgemaakt.’
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Aan langer proza moet Van de Vendel echt werken.

Grensboeken
Op de site van Van de Vendel staat De dagen van de bluegrassliefde als roman
vermeld, niet als jeugdroman. Dat heeft Van de Vendel expres gedaan, omdat uit de
praktijk blijkt dat het boek veel door volwassenen gelezen wordt. Van de Vendel:
‘Niet dat ik pretendeer dat het voor volwassenen is!’ Zit er dan verschil tussen
literatuur voor jongeren en voor volwassenen? Van de Vendel vindt dit een erg
moeilijke vraag: ‘Ik weet het niet. Ik zal niet gauw een boek maken en zeggen dat
het voor volwassenen is. De schrijvers die ik bewonder vind ik zo goed: daar
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zie ik mezelf niet tussen staan. De boeken die ik interessant vind, zijn vaak veel
complexer, veel meer met een totale visie op het leven, op de maatschappij of wat
dan ook. Dat vergt misschien ook wel veel meer voorbereiding van de schrijver. Dat
kan ik nu niet, of dat doe ik nu niet, of dat doe ik nog niet... dat weet ik niet precies.’
Dit wil niet zeggen dat Van de Vendel de boeken die hij schrijft niet voor
volwassenen, of niet volwassen genoeg vindt. In een discussie tussen Van de Vendel
en Ted van Lieshout merkte de laatste eens op: ‘Het is niet omdat je het niet kán, je
maakt een keuze. Maar het is niet zo dat jeugdliteratuur minder waard is dan
volwassenenliteratuur.’
Van de Vendel geeft in dat laatste Van Lieshout wel gelijk. Toch zijn er
volwassenenboeken die best voor kinderen geschreven hadden kunnen zijn, omgekeerd
gebeurt dat niet gauw. Van de Vendel: ‘Ik vind niet snel dat een jeugdboek mee kan
doen voor de Libris Literatuurprijs. Maar tegelijkertijd vind ik het laatste boek van
Oek de Jong, Hokwerda's kind, veel minder interessant dan Gebr. van Ted van
Lieshout.’
Nog een ‘grensboek’ van Van Lieshout is Zeer kleine liefde, een bundel met
gedichten over en brieven van en aan een ‘meneer’, met wie Van Lieshout in zijn
jeugd een relatie had. Van de Vendel: ‘Dat is echt een uitzondering. Ik vind dat dat
niet voor kinderen uitgegeven had kunnen en moeten worden. Er staat een aantal
gedichten in dat niet voor kinderen is. Los daarvan zijn ze ook zo goed dat ze gewoon
tussen andere poëzie terecht hadden moeten komen, dat ze vergeleken hadden moeten
worden met bundels van andere dichters. Dat is nu niet gebeurd, omdat ze in de
verkeerde boekenkast terecht gekomen zijn.’
Van de Vendel heeft daar zelf geen last

van gehad, maar meer omdat hij niet vindt dat zijn boeken daar horen. Zijn oeuvre
bevat echter ook zo'n ‘uitzonderingsbundel’, Aanhalingstekens. Van de Vendel: ‘Dat
is inderdaad weer een grensgeval. Laat ik het zo zeggen: ik kan me wel voorstellen
dat ik ooit een bundel voor volwassenen schrijf. Maar dat komt ook, omdat ik nu al
af en toe in opdracht iets voor volwassenen maak.’
Toch merkt hij verschil. Bij jeugd- en kinderpoëzie zit het 'm volgens hem in het
algemeen in de verrassing of ontroering, dingen voor het eerst zien. Daar passen wel
volwassen poëtische middelen bij, maar poëzie voor volwassenen kan op zoveel
meer dingen stoelen.
In Aanhalingstekens staan ook gedichten die geënt zijn op wat Van de Vendel in
zijn eigen leven meemaakte, die niets met kinderen te maken hebben. De bundel is
dan ook bewust iets anders uitgeven dan de andere boeken. Het boek valt op door
zijn volwassen vormgeving. Het heeft echter een harde kaft, iets wat je eigenlijk
alleen bij kinder- en jeugdpoëzie tegenkomt. Deze vormgeving werkt ook door in
de receptie: Van de Vendel heeft voornamelijk reacties van volwassenen gehad. Hij
begrijpt het ook wel: ‘Deze bundel is echt gestoeld op twee gedachten. Niet dat het
geen eenheid is, maar het bevat ook gedichten die wel speciaal voor kinderen
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geschreven zijn. Het is gewoon een uitvloeisel van mijn eigen schrijven: na Betrap
me en Bijna alle sleutels werd het steeds volwassener, ook in de uitwerking. Niet
alleen is het moeilijker om te lezen, maar ik denk dat het ook gelaagder is. En nu
weet ik dat ik dit kan. Ik heb er nu voor gekozen om bezig te zijn met kinderpoëzie,
makkelijkere dingen, maar ik weet ook dat ik ooit nog weer verder ga, dat er een
bundel komt die moeilijker is dan Aanhalingstekens. En daarvan zou ik dan wel graag
willen dat het voor volwassenen werd uitgegeven.’

Connectie
Van de Vendel is momenteel zo druk met andere dingen dat de volwassenenbundel
geen prioriteit heeft. Het maakt hem eigenlijk ook niet zo heel veel uit waar de boeken
terechtkomen. Wat Van de Vendel erg fijn vindt, is dat er een soort connectie bestaat
tussen de dingen die hij geschreven heeft, al is hij de enige die weet wat de link is.
Zo is in zijn volgende boek - dat hij overigens nog aan de uitgever moet aanbieden
- de hoofdrol weggelegd voor een jongetje uit een van de reportages uit Slik gerust
een krijtje in! Van de Vendel: ‘Ook het boekje Jaap deelt klappen uit, dat eigenlijk
gaat over de fascinatie die ik had voor het zielige aspect van iemand die agressief is,
het snelle en het ruwe, bevat onderdelen die ik nog eens terug wil laten komen. Ik
wil bijvoorbeeld nog heel graag een boek schrijven over iemand die op boksles gaat.
Ik weet niet waarom, maar dat fascineert me.’
Hoe het boek dan verder ontstaat, is een kwestie van vorm, niet van het publiek
dat Van de Vendel graag zou willen hebben: ‘Het klinkt misschien wat blasé, maar
het maakt me niet zo veel uit. Ja, natuurlijk vind ik het leuk als er veel boeken
verkocht worden, maar daar gaat het me niet om.’
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Dat De dagen van de bluegrassliefde een tweede leven heeft gekregen toen het werd
opgenomen in de Jonge Lijsters vindt Van de Vendel wel een ‘raar soort cadeau’:
‘Ik vind het ongelooflijk leuk dat ik vier jaar na het eerste verschijnen weer zoveel
reacties krijg, het is heerlijk dat ik mailtjes krijg van meisjes van veertien die zeggen:
“Dat is mijn lievelingsboek, ik heb het wel vijf keer gelezen!” Maar het gaat me echt
om het maken, om het feit dat mensen in mijn buurt het mooi vinden en dat de uitgever
het wil uitgeven.’
Het boek, over de liefdesrelatie tussen twee jongens, wordt nu overigens wel anders
gelezen dan destijds. Van de Vendel is toen bij Paul de Leeuw op televisie geweest
en hij kreeg reacties op zijn boek van jongens die zelf met het onderwerp bezig waren.
Nu wordt de roman voornamelijk gelezen, omdat het beschikbaar is: leerlingen
hebben de Lijsterserie aangeschaft.

Waardering
Er zijn inmiddels vijf boeken van Van de Vendel door het buitenland aangekocht,
maar ze zijn nog niet allemaal verschenen. De dagen van de bluegrassliefde is onder
de titel Spring, wenn du dich traust al in Duitsland uitgebracht. Daarnaast komt ook
Wat ik vergat in het Duits, en in het Italiaans. Een boek dat in Nederland nog moet
uitkomen, is Rood rood roodkapje; dat boek komt in oktober uit en verschijnt
tegelijkertijd in Frankrijk. Ook Dom konijn is aan Frankrijk verkocht. Op de ‘Salon
du livre’ in Parijs, waar Van de Vendel als bezoeker was, maakte hij mee hoe een
boek naar het buitenland kan vertrekken: ‘Er kwam een uitgever naar Gerda
Dendooven, die de tekeningen in Dom konijn heeft gemaakt, toe en zei dat het zo'n
mooi boek was. Ze zei meteen: “Nou, de schrijver staat hier!” Die meneer was zo
enthousiast dat hij het boek een week later in Bologna, waar ik toevallig ook was,
bij Querido heeft aangekocht. Ik zat er naast, dus ik heb het live zien aankopen!’
Met iedere vertaling gaat het weer anders. Met de Italiaanse vertaler heeft Van de
Vendel geen contact, maar met de Duitse redactrice weer wel. Dat is dan een leuk
persoonlijk contact, waardoor Van de Vendel zelf ook dingen kan aangeven. Zo heeft
hij over De dagen van de bluegrassliefde wel opmerkingen gemaakt. Alleen over de
titel had hij niets te zeggen. Van de Vendel: ‘Spring, wenn du dich traust, spring, als
je durft. Ik vind dat het nergens op slaat in dit boek. De redactrice bedoelde iets
poëtisch, de jongens moeten durven. Maar ach, dat geldt voor iedereen in dit leven,
niet per se voor dit boek.’
De toneelbewerking die in Duitsland in voorbereiding is - Van de Vendel schrijft
deze zelf -, krijgt weer de oorspronkelijke titel. Raar genoeg wel in het Engels, vertelt
Van de Vendel met een grinnik: ‘The days of bluegrass love - ein Sommerspiel!’
Van de Vendel vindt het ook wel belangrijk dat hij goede kritieken krijgt: ‘Ja, ik
wil wel gewoon goed zijn, zo is dat nou eenmaal. Als mijn boeken heel slecht
beoordeeld zouden worden, denk ik niet dat ik zou doorgaan met schrijven.’
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Natuurlijk zijn er ook wel kritieken waarvan Van de Vendel denkt: ‘Ach, deze meneer
of mevrouw houdt er blijkbaar niet van.’ Of kritieken waarbij hij denkt: ‘Ja, dat zou
ik een volgende keer inderdaad anders doen.’ Maar belangrijk is wel dat het
gemiddelde van de kritieken positief is. En voorlopig is dat ook zo. De prijzen die
Van de Vendel kreeg, zijn in dit verband eveneens waardevol. Niet dat hij vindt dat
hij ze had moeten hebben, maar nu ze er zijn, betekenen ze wel iets: ‘Een
rechtvaardiging om dit vak te mogen uitoefenen. En het feit dat er vertalingen zijn
gemaakt helpt ook. Anders vind ik niet dat ik mezelf schrijver mag noemen. Die
rechtvaardiging haal ik dus gek genoeg niet uit de verkoopcijfers.’ Die cijfers zijn
overigens op een andere manier wel belangrijk: wordt het boek niet verkocht, dan
wil een uitgever op een gegeven moment niet meer uitgeven. Van de Vendel denkt
dan ook wel ‘commercieel’ na over welke titel goed klinkt. Het boek waar hij nu aan
schrijft had eerst als titel De komst van Duiv en Jesse, maar dat veranderde Van de
Vendel in Gloeiende voeten, ‘dat klinkt nou eenmaal beter’. En hij wil erg graag dat
er voor een omslag alleen een illustrator benaderd wordt die hij goed vindt. En
gelukkig, zegt hij zelf, vindt hij er heel veel goed. Van de Vendel: ‘Dat is ook het
ontzettend leuke van kinderliteratuur, dat je met kunstenaars kunt werken!’ Van de
Vendel schrijft het verhaal en samen met de uitgever bekijkt hij dan welke kunstenaar
er het beste bij past. Het gebeurt soms andersom: ‘Ik wil heel graag met Gerda
Dendooven nog een boek maken, en nu ga ik echt een verhaal maken dat bij haar
past. Datzelfde doe ik voor Martijn van der Linden, een heel goede jonge kunstenaar
die ik ken.’
Steeds is er wel eerst het verhaal, dan pas de illustraties. Hoewel... Van de Vendel:
‘Behalve bij het verhaal Rood
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rood roodkapje, daar waren de tekeningen van Isabelle Vandenabeele er al. De
uitgever heeft toen gevraagd of ik het verhaal erbij wilde maken.’
Vandenabeele had in de tekeningen de richting van het verhaal al aangegeven,
maar dat vond Van de Vendel niet zo heel moeilijk, omdat het een bewerking was
van een bestaand verhaal. Van de Vendel: ‘Als iemand gewoon tekeningen had
gemaakt, en ik moest daar het verhaal bij maken, dat zou ik denk ik lastiger vinden.’

Onderwijs
Van de Vendel gaat regelmatig naar middelbare scholen om lezingen te geven. De
reden dat hij wordt uitgenodigd, is vaak De dagen van de bluegrassliefde, een boek
met een onderwerp dat voor veel jongeren grensverleggend is. In de klas is het boek
vaak al gelezen, dus daar heeft Van de Vendel het bij het bezoek dan niet meer over,
maar hij krijgt wel vragen. Het ligt ook erg aan de school. Van de Vendel vertelt:
‘Op een school in Tilburg zei een jongen: “Ik heb het boek gelezen, en ik vond het
leuk, maar weet je wat nou toch leuker is voor ons jongens? Als je nou nog eens zo'n
boek schrijft, dan mag het wel over homo's gaan, maar schrijf het dan over twee
meisjes, dan hebben we tenminste twee meisjes om over te lezen!”’
Het klopt ook dat er niet echt goede boeken zijn over twee meisjes. Van de Vendel:
‘Niet echt goede, omdat het meteen weer als een probleem benaderd wordt. Maar
dat was bij mij ook het uitgangspunt: het niet als een probleem benaderen van
homoseksualiteit. Zo staat het woord “homoseksualiteit” nergens in het boek voluit
geschreven. En het leuke was: tijdens het schrijven werkte ik op een school, waar
een van mijn collega's, een vrouw, op dat moment erg verliefd was op een man. Ik
liet haar een passage lezen die ik had geschreven over een van de jongens, die in de
spiegel kijkt en denkt: “Jeetje, dit ziet die ander dus, als hij naar me kijkt, dit vindt
hij zo mooi.” En de collega, even verliefd, riep uit: “Dat is precies wat ik vanochtend
dacht, precies!”’

Orale traditie
Heeft Van de Vendel, na zijn jarenlange ervaring als onderwijzer in het
basisonderwijs, nu ook het idee dat de grens tussen basisonderwijs en voortgezet
onderwijs groot, misschien zelfs te groot is? Van de Vendel: ‘Wat er volgens mij
gebeurt, is dat er niet wordt voorgelezen op middelbare scholen. Wat mij betreft,
hoeft er geen literatuuronderwijs in de brugklas te zijn, maar lees wel elke week een
lesuur voor! Geen boekverslagen laten maken, gewoon tassen van de tafel, jas uit,
gaan zitten, achterover leunen en luisteren. Dan moet er natuurlijk wel goed
voorgelezen worden, En dan moeten er ook vooral boeken voorgelezen worden waar
de docent zelf enthousiast over is. Dat is zo'n beetje de voorwaarde. Het ergste wat
kan gebeuren is als de docent de klas een boek laat kiezen en het dan gaat voorlezen.
Als hij er dan halverwege achterkomt dat hij het boek niks vindt - dat is vreselijk!’
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Voor Van de Vendel is dit voorlezen echt de truc, want ‘dat is het wezen van
literatuur: dat je zit en luistert naar iemand die een verhaal vertelt. Het vuur van een
verhaal wordt dan in je hoofd ontstoken.’
Van de Vendel weet dit te illustreren aan de hand van een praktijkvoorbeeld: ‘Toen
Gijsbrecht verscheen, was er in Zwolle een grote basisschool met drie groepen acht.
De drie juffen van die groepen waren allemaal erg enthousiast over het boek en
hebben het voorgelezen in hun klassen. Groep acht! Dat boek is veel te moeilijk voor
die kinderen! Maar dat gaf niets: omdat de juffen zo vol vuur waren, waren die
kinderen ook helemaal lyrisch. Zo kan het dus.’
Van de Vendel vindt dan ook dat docenten alleen iets met zijn boeken moeten
doen in hun onderwijs als ze ze zelf mooi vinden: ‘Vinden ze het niks, nou ja, dan
maar niks, dan komt het boek later wel of helemaal niet, ook goed. Wat ik wel jammer
zou vinden, is als van De dagen van de bluegrassliefde de hele lijn uitgezet zou
worden in de les. Het boek speelt zich af in een heel klein wereldje en dat werkt
spanningsverhogend. Dat moet wel zo blijven. En het zou leuk zijn als ze iets konden
doen met de metaforiek. Dat haalt niet iedereen er bewust uit, maar daarmee kun je
de leerlingen wel een stapje hoger brengen.’
Het gaat hem ook niet om ‘inleven’ of wat de leerlingen er zelf mee kunnen: ‘Dat
doen ze ook echt zelf wel. Het gaat er om dat literatuur in de orale traditie staat, het
verhalen vertellen om de wereld om je heen te verklaren. Het gaat om het contact
tussen de verteller en de luisteraar. Het gaat dan ook wel om de technieken, maar
van belang is dat de personen die het lezen de verteller leren kennen. Dat is dus de
schrijver, maar ook de docent, die neemt de plek naast de schrijver in. Daarom is het
ook zo van belang dat de docent het boek mooi vindt. Boeken zijn contact, en dat
contact moet je laten zien. Dus gaat het niet alleen om hoe de leerlingen het ontvangen.
Je blijft als leraar dan steeds buiten schot.’

Beroep
En de grens tussen auteur en persoon? Van de Vendel: ‘Je komt natuurlijk wel dingen
over me te weten ja, waarschijnlijk kom je meer te weten dan wanneer je me gewoon
ontmoet, maar je komt ook een aantal dingen niet te weten!’ Van de Vendel zou ook
niet over een volwassen vrouw kunnen schrijven,
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denkt hij. ‘Ik zou het dan erg moeten bestuderen en waarschijnlijk zou ze dan nog
“in travestie” praten!’
Het komt dus voor een groot gedeelte uit de persoon van de schrijver zelf. Werkend
aan Wat ik vergat had Van de Vendel geen moeite Zosja en haar broer Jackson te
laten praten, die spraken bijna uit zichzelf. ‘Maar Zosja is wel een stoer meisje. En
dat merk ik ook in andere verhalen waar ik inmiddels wat vaker meisjes in heb laten
optreden: het zijn vaak actieve, vrolijke meisjes. Terwijl de jongens een beetje stil
en wat meer denkend zijn. Dat heeft natuurlijk ook allebei met mij te maken. Maar
een vrouw van vijfendertig, nou, ik weet het niet!’
Van de Vendel kan zelf natuurlijk uit al zijn boeken precies halen waar hij tijdens
het schrijven erg mee bezig was. Zo zou hij Gijsbrecht nooit meer zo schrijven als
hij heeft gedaan: ‘Ik was toen erg bezig met “hoe moet je bewonderenswaardig zijn,
het is belangrijk je moed te tonen”. En nu zou ik dat thema niet meer zo snel zo
gebruiken, dat heldendom.’
Van de Vendel zou een paar gedichten uit Betrap me in een bloemlezing niet
opnemen, van de rest van zijn werk begrijpt hij nog steeds waarom het is zoals het
is.
Ondanks dit persoonlijke aspect van schrijven vindt Van de Vendel schrijver geen
kwetsbaar beroep: ‘Je wilt toch ook wel dingen van jezelf kenbaar maken? En het is
bovendien ook weer niet zo dat ik hier op de markt ga staan en zeg: “Schiet maar
pijlen op mij af.” Zulke boeken schrijf ik ook niet. Bij een boek als De dagen van
de bluegrassliefde willen kinderen natuurlijk wel weten of ik zelf ook homo ben.
Maar dat durven ze dan niet te vragen, dus vragen ze het verkapt, heel grappig. “Heb
je zelf kinderen?” vragen ze dan. Maar ik ben niet Tycho, en ik ben niet Oliver. En
ik heb het niet zelf meegemaakt. Het is ook niet van belang! Ik snap wel dat de vraag
er is, maar ik zou het een zwakker boek vinden als ik het precies zo had meegemaakt.’
Schrijver is gewoon een beroep, maar toch ook wel meer: Van de Vendel voelt
heel erg dat ‘het klopt’. Schrijven maakt hem gelukkiger. Van de Vendel: ‘Je merkt
op een gegeven moment dat je het kunt, en dat je het ook niet anders kunt.’
Mireille Oostindië is docent Nederlands op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in
Den Haag. Ze is (eind)redacteur van Tsjip/Letteren. In dit tijdschrift publiceerde zij
onder meer over poëzie in de onderbouw en interviews met schrijvers. Daarnaast
schreef zij recensies over jeugdliteratuur.
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Meer informatie
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De Tweede-Faseleerling op de grens
Een onderzoek naar de overgang van het vwo naar de universiteit
In dit artikel wordt ingegaan op twee aspecten van het
Tweede-Faseonderwijs: de vaardigheden en de effecten van het veranderde
literatuuronderwijs. Kan worden vastgesteld dat de Tweede Fase, zoals
de bedoeling was, zorgt voor leerlingen die zelfstandiger leren? En welke
invloed heeft het literatuuronderwijs? Dit artikel is gebaseerd op een
onderzoek dat ik tweemaal deed onder eerstejaarsstudenten aan de
Letterenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds augustus
2001 ben ik daar als docent van een middelbare school gedetacheerd voor
een dag in de week.
Een voorzichtige conclusie uit het onderzoek is dat de Tweede Fase op
het vlak van de (taal)vaardigheden een zekere vooruitgang betekent. Bij
het literatuuronderwijs is dat niet zo eenduidig vast te stellen. Zijn de
Tweede-Faselezers inderdaad competenter dan hun mammoetvoorgangers?
Lezen ze nog wel eens een boek? Wat vinden ze van het vernieuwde
literatuuronderwijs? Eén ding is duidelijk: de rol van de docent in het
literatuuronderwijs blijft cruciaal. Niet alleen als begeleider, maar zeker
ook als inspirator en, ja toch ook, cultuuroverdrager.
Wim Maas
Een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden is het evalueren van de cursus
Academische vaardigheden tegen de achtergrond van de Tweede Fase in het
middelbaar onderwijs. Sinds september 2001 is er aan de universiteiten een nieuw
soort eerstejaarsstudenten: leerlingen die de Tweede Fase doorlopen hebben. In het
academisch jaar 2001-2002 waren dat er aan de letterenfaculteit van de Vrije
Universiteit nog niet meer dan enkele tientallen, inmiddels vormen zij iets minder
dan de helft (40%) en binnen enkele jaren zal de overgrote meerderheid van de
eerstejaars uit studenten bestaan die Tweede-Faseonderwijs gevolgd hebben. Omdat
de Tweede Fase sterk de nadruk legt op het verwerven van vaardigheden, waaronder
ook de vaardigheden die onderwezen worden in de cursus Academische vaardigheden,
is de vraag naar de aansluiting tussen Tweede-Faseonderwijs en universiteit op dit
punt logisch. In hoeverre moeten de verschillende onderdelen van de cursus worden
aangepast, in welke mate zijn bepaalde zaken overbodig geworden? Zijn de nieuwe
eerstejaars inderdaad zelfstandiger en beter getraind in de aan de universiteit gewenste
vaardigheden? Op deze vragen probeer ik een antwoord te vinden. Bij dit alles moet
natuurlijk bedacht worden dat het te vroeg is om definitieve gevolgtrekkingen te
maken en dat het onderzoek te klein van omvang was en de groep die ik onderzocht
te weinig representatief - alleen letterenstudenten - om er al te verstrekkende
conclusies aan te verbinden.

De vaardigheden
De vier onderdelen van de cursus Academische vaardigheden zijn informatie vergaren,
beeld- en tekstanalyse, mondeling presenteren en schriftelijk presenteren. Allemaal
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vaardigheden die in de Tweede Fase een prominente rol spelen, maar aan de
universiteit verder verbreed en verdiept moeten worden. Bij het onderdeel informatie
vergaren worden de studenten vertrouwd gemaakt met de bibliotheek en de catalogus.
Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van internet met als belangrijkste onderdeel
het beoordelen van de kwaliteit van websites.
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Een nuttig onderdeel, want veel leerlingen en studenten kunnen uitstekend uit de
voeten op het internet, maar hebben moeite het kaf van het koren te scheiden. Het
onderdeel titelbeschrijven is voor de meeste studenten nieuw en dus nuttig. Op dit
punt is er nauwelijks onderscheid tussen Tweede-Fasestudenten en studenten oude
stijl. Bij het onderdeel werken met internet ligt het anders. Daar hebben
Tweede-Fasestudenten duidelijk meer het gevoel alles al te weten. Dat is een kwestie
van voortschrijdende digitalisering van onze samenleving; iets wat losstaat van de
Tweede Fase. Over het geheel scoren Tweede-Fasestudenten op dit onderdeel lager
dan studenten oude stijl. Dat wil zeggen dat de Tweede-Fasestudenten het minder
nuttig vindt dan de studenten oude stijl. Bij het onderdeel beeld- en tekstanalyse zijn
de verschillen tussen Tweede Fase en oude stijl klein, maar ook hier zien we dat de
Tweede Fase lager scoort, ofwel het onderdeel dus over het algemeen minder nuttig
vindt - wat natuurlijk niet wil zeggen nutteloos. Bij beeldanalyse worden studenten
getraind in het zo objectief mogelijk beschrijven van een beeld. Het vak CKV-1
maakt leerlingen weliswaar vertrouwd met het gebruik van kijkwijzers en dergelijke,
maar met het duidelijk onderscheid maken tussen beschrijving en interpretatie hebben
veel studenten nog moeite. Voor ze het weten is de woordkeus waarin ze beschrijven
al interpreterend. Het onderdeel tekstanalyse wordt door de studenten wisselend
gewaardeerd. Ze vinden het niet zo interessant, maar daar staat tegenover dat ze het
wel relevant vinden. Het begrippenapparaat op het gebied van de tekstanalyse verschilt
nauwelijks van dat in het studiehuis en de Tweede Fase. Studenten zijn op de
middelbare school vertrouwd gemaakt met verschillende leesstrategieën en met het
beoordelen van argumentaties. Het belangrijkste verschil met de propedeuse zit in
de aard van de teksten. Nu dienen de studenten wetenschappelijke teksten op hun
vakgebied met de verschillende strategieën te lijf te gaan, op de middelbare school
lazen ze teksten die veel algemener en van een geringere moeilijkheidsgraad waren.
De gebruikte terminologie sluit nauw aan bij wat er op de middelbare school is
behandeld. Op dit onderdeel scoort de Tweede Fase bij elk onderdeel weer iets lager
dan de oude stijl. Het gevaar dat dreigt is, dat studenten denken dat alles wat er
besproken wordt, al bekend is. Toch zijn er verschillen. De kwaliteitsbeoordeling
van argumentaties bijvoorbeeld is een onderdeel dat op de middelbare school wel
aan de orde komt, maar minder breed en diepgaand.
Mondeling presenteren is de derde cursus. Uit de enquête blijkt dat dit onderdeel
door de studenten het hoogst wordt gewaardeerd. De Tweede-Fasestudenten, die bij
de andere onderdelen steeds lager scoren en in hun vwo-opleiding meer expliciete
aandacht hebben besteed aan mondelinge taalvaardigheid, zijn bij dit onderdeel in
hun waardering nauwelijks te onderscheiden van de oude-stijlstudenten. Velen geven
aan dat de uitgebreide en systematische aandacht voor dit onderdeel een duidelijk
verschil is met de wijze waarop het op het vwo aan de orde kwam. Daar kon ook
niet in kleine groepen van ongeveer vijftien deelnemers gewerkt worden.
Het vierde en laatste onderdeel is schriftelijk presenteren. Opnieuw zijn er bij de
enquête kleine verschillen tussen oude stijl en Tweede Fase, weer in die zin dat de
Tweede Fase wat lager scoort. Studenten geven aan vooral de onderdelen citeren,
verwijzen door middel van noten en het voorkomen van plagiaat nuttig te vinden.
Naast de vraag naar het nut van de verschillende onderdelen van het programma
Academische vaardigheden, vroeg ik de studenten ook naar de moeilijkheidsgraad
van de vier cursussen ten opzichte van wat ze op het vwo hadden gehad. Het beeld
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dat hier te zien is, komt duidelijk overeen met dat van de vragen naar het nut van de
verschillende onderdelen. Door de Tweede-Fasestudenten worden de verschillende
onderdelen als gemakkelijker ervaren dan wat er op het vwo bij vergelijkbare
onderdelen werd aangeboden. Studenten oude stijl hadden dat idee minder sterk. Een
voorzichtige conclusie is, dat op grond van de enquête voor de komende jaren
verwacht mag worden dat de Tweede Fase eerstejaarsstudenten beter voorbereid zijn
op hun propedeuse dan studenten oude stijl.

Literatuuronderwijs en leesgedrag
Aan het onderzoek naar de mate waarin studenten het gevoel hadden goed voorbereid
aan de universiteit te beginnen, voegde ik enkele vragen naar hun ervaringen met
het vak CKV-1 en het literatuuronderwijs toe. Dat waren de volgende vijf vragen:
1 Ben je door het literatuuronderwijs op je middelbare school extra gemotiveerd
voor een letterenstudie?
2 Is het vak CKV-1 van groot belang geweest bij je studiekeuze?
3 Vind je het heel gewoon om minimaal twee boeken per maand te lezen?
4 Klopt het dat wanneer een docent enthousiast over literaire boeken vertellen
kan, de vonk vanzelf over slaat?
5 Kun je dankzij de middelbare school een gefundeerd oordeel geven over een
literair boek?
Bij het onderzoek is op drie punten een uitsplitsing gemaakt: naar vooropleiding
(Tweede Fase of oude stijl),
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naar profiel (uiteraard alleen van toepassing bij de Tweede Fase) en naar opleiding
aan de faculteit der letteren. Hierboven werd al aangegeven dat ongeveer 40% van
de studenten de Tweede Fase heeft doorlopen. Bij de profielen is het beeld als volgt:
het profiel Cultuur en Maatschappij is het sterkst vertegenwoordigd (31 studenten;
66%). Dat zal niemand verbazen. Daarnaast waren er toch ook nog elf studenten met
het profiel Economie en Maatschappij (24%). Het kleinste aantal kwam van het
profiel Natuur en Gezondheid: vier studenten (10%). Het profiel Natuur en Techniek
was niet vertegenwoordigd. Zestig procent van de eerstejaars heeft geen profiel, want
zij deden oude stijl. Bij de opleidingen is alleen melding gemaakt van de vijf
opleidingen met de meeste deelnemers aan de enquête: Communicatie- en
informatiewetenschappen (25% van de totale populatie die meedeed), Algemene

cultuurwetenschappen (16%), Kunstgeschiedenis (15%), Engels (14%) en Nederlands
(10%).
Bij de eerste vraag houden de verschillende scores elkaar in evenwicht. Er zijn
ongeveer evenveel studenten die aangeven dat het literatuuronderwijs op hun
middelbare school hen extra gemotiveerd heeft voor een letterenstudie als studenten
die die stelling verwerpen. Tweede-Faseleerlingen scoren hier wat lager dan studenten
oude stijl. Verder valt op dat studenten Nederlands op dit onderdeel het hoogst scoren.
Studenten die het profiel Natuur en Gezondheid hadden, scoren hier zeer laag. Gezien
het geringe aantal van vier studenten dat deze vraag beantwoordde, mogen hier geen
conclusies aan verbonden worden.
Bij de vraag naar het belang van het vak CKV-1 is het nogal logisch dat
Tweede-Fasestudenten hoger scoren dan hun collega's oude stijl. Studenten oude
stijl kennen het vak niet. Opvallend is hier overigens dat CKV-1 ook bij
Tweede-Faseleerlingen niet erg hoog scoort: 2,7 op een schaal van 1 tot 5.
Kunstgeschiedenis scoort hier het hoogst - wat gezien de studie niet verwonderlijk
is. De scores van de verschillende profielen lopen hier nauwelijks uiteen.
De helft van de letterenstudenten vindt het normaal om minstens twee boeken per
maand te lezen. Een kwart weet het niet en het laatste kwart vindt het niet normaal.
Daar zitten misschien verwoede lezers tussen die twee boeken per week gewoon
vinden, maar ongetwijfeld ook lezers die het op twee per kwartaal houden. Hier
scoort de Tweede Fase iets lager dan oude stijl. Bij de studierichtingen steekt
Nederlands er met kop er schouders boven uit: bijna een punt hoger dan de andere
studierichtingen. Bij de profielen komt hetzelfde beelde naar voren als bij de vraag
naar het literatuuronderwijs: Natuur en Gezondheid scoort beduidend lager, ook nu
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weer met de kanttekening dat er slechts enkele studenten met dit profiel deelnamen
aan de enquête.
Het meest uitgesproken is de score bij de vraag naar de rol van de docent in het
literatuuronderwijs. Studenten zijn het in grote mate eens met de stelling dat een
enthousiaste docent van grote invloed is op het leesgedrag van de leerlingen. De
Tweede-Faseleerlingen scoren hier iets hoger dan de oude stijl. Nederlands en
Kunstgeschiedenis voeren de lijst aan, maar de rest volgt op geringe afstand. Bij de
profielen scoort Economie en Maatschappij het hoogst. De laatste vraag betrof het
oordeel dat leerlingen kunnen geven over een literair boek. Hebben leerlingen zelf
het gevoel dat ze zijn uitgegroeid tot de literair competente lezers die de Tweede
Fase zo graag wilde? Ruim 45% heeft dat gevoel inderdaad, 23% weet dat eindelijk
niet en de rest, zo'n 30%
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procent, vindt van niet. Dat kan nog beter, maar is voor een eerste begin niet zo
slecht. Bij de profielen scoort hier Cultuur en Maatschappij met afstand het hoogst,
bij de letterenopleidingen is dat Kunstgeschiedenis.

Conclusie
Op basis van het onderzoek zijn twee conclusies mogelijk. Op het punt van de
vaardigheden doet de Tweede Fase inderdaad waarvoor ze bedoeld is:
Tweede-Faseleerlingen, zo blijkt, hebben gemiddeld minder behoefte aan training
in vaardigheden als informatie vergaren, beeld- en tekstanalyse, mondeling presenteren
en schriftelijk presenteren. Bravo voor de Tweede Fase dus. Maar bij het
literatuuronderwijs is het beeld anders. Daar zijn de studenten maar matig tevreden
over de mate waarin het literatuuronderwijs hen motiveert voor een letterenstudie.
De Tweede Fase scoort lager dan de oude stijl. Ook bij het punt van de literaire
competentie valt de score niet echt hoog uit: iets meer dan neutraal. Nog iets treuriger
is het beeld bij CKV-1. In alle drie deze gevallen kan er terecht gesteld worden dat
het te vroeg is voor een definitief oordeel. We zijn nog maar net begonnen. Maar dat
het beter moet, is duidelijk.
Er is nog een punt dat het beeld voor de Tweede Fase op literair gebied niet
vrolijker maakt. Studenten oude stijl hebben gemiddeld vaker het idee dat het gewoon
is om minstens twee boeken per maand te lezen. Ook hier geldt dat de gegevens niet
toelaten tot toename van de ontlezing door de Tweede Fase te concluderen, maar
toch.
Bij de profielen is het beeld eenduidig en zoals verwacht mocht worden. Het profiel
Cultuur en Maatschappij scoort op alle onderdelen hoger dan de andere profielen.
Er is een uitzondering: de rol van de docent.
En daarmee komen we bij de meest opmerkelijke uitkomst van het onderzoek. De
Tweede Fase zou de docent transformeren van de alleswetende tekstautoriteit en
cultuuroverdrager tot begeleider van het leerproces van zijn leerlingen en
mederecipiënt van literaire teksten. Daar denken de eerstejaarsstudenten letteren
anders over. Zij geven aan de docent vooral te waarderen als zij of hij enthousiast
vertelt over literatuur. En dat deden die docenten natuurlijk altijd al - ook ver voor
de invoering van de Tweede Fase. Jammer alleen dat ze er veel minder tijd voor
hebben gekregen.
Wim Maas, docent Nederlands, is één dag in de week gedetacheerd aan de Vrije
Universiteit in het kader van het project ‘Aansluiting vwo-wo’.
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Een nieuw elan in het literatuuronderwijs Frans/Duits
Theorie en praktijk
In november 2001 protesteerde actiecomité ‘de Heelmeesters’ via een
geslaagde handtekeningenactie tegen de marginalisering van Frans en
Duits in de Tweede Fase.
De kritiek van het onderwijsveld richtte zich met name tegen de deelvakken
en de actie leidde ertoe dat toenmalig staatssecretaris Adelmund en de
Tweede Kamer in zelden vertoonde unanimiteit het concept van de
deelvakken naar de prullenmand verwezen.
In de nota van 9 januari 2003, Ruimte laten en keuzes bieden, komt de
minister tegemoet aan een andere eis van de Heelmeesters, namelijk
reïntegratie van Franse en Duitse literatuur in het talenonderwijs
Frans/Duits, echter met behoud van de mogelijkheid van Geïntegreerd
Literatuuronderwijs (GLO) voor scholen of intersecties die dat willen.
Mits de ministeriële voorstellen rond de studielasturen Frans/Duits
geaccepteerd worden, - 400 op havo en 480 op vwo, met de mogelijkheid
van drie wekelijkse lesuren Frans/Duits - krijgen geëngageerde
literatuurdocenten weer meer tijd voor ‘Bildung’ en humaniora.
Guido Robbens

Didactische sanering
Laten we vooropstellen dat de Heelmeesters zeker niet uit zijn op herstel van de
traditionele situatie van vóór 1998. Bijna iedereen herinnert zich de boekenlijstcultuur
van weleer inclusief het fenomeen ‘uittrekselboek’, die oer-Hollandse kennisbron
en steun en toeverlaat voor leerlingen met een slecht geweten of met een zwabberende
inschatting van eigen leesvaardigheid. Welnu, tegen een eerherstel voor de boekenlijst
is geen bezwaar. Maar dan moet het naar mijn idee wel een lijst in afgeslankte vorm
worden met een controleerbaar aantal boeken en literaire teksten.
In het Tweede-Fasetijdperk is het begrip ‘leesdossier’ in zwang gekomen - een
gewichtige term, wellicht overgewaaid uit de academische sfeer. Die term krijg ik,
gelet op de harde connotatie met ‘medisch dossier’ en ‘strafdossier’ met enige weerzin
over mijn lippen, in het besef dat een en dezelfde terminologie soms wordt gehanteerd
door bevlogen onderwijskundigen én door zwendelaars. Nee, ik prefereer dan toch
het neutrale ‘boekenlijst’. In de periode van de deelvakken ontstonden felle discussies
rondom het ‘afvinken’ van de handelingsdelen. De verstikkende circulairecultuur
was toen op haar hoogtepunt. Daar hebben vele docenten nu de buik van vol. Maar
diezelfde docenten weten natuurlijk wel dat een portie bureaucratie onvermijdelijk
is bij de controle van wat en hoe leerlingen lezen. Hoe docenten in de toekomstige
heelvakstructuur van na 2005 daarmee zullen omgaan, is nu nog onduidelijk.
Wat mij betreft mag in de nieuwe ‘heelvaksituatie’ die overwaardering van de
receptie-esthetica ook een pondje minder. Het feit dat leerlingen voortdurend verslag
moeten uitbrengen van hun leeservaring, betekent nog niet dat hierdoor ook hun
leesplezier toeneemt. Literaire vorming van jonge mensen mag niet blijven stilstaan
bij hun persoonlijke tekstervaring. Het ontwikkelen van interpretatieve vaardigheden

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

bij leerlingen, het analytisch bestuderen van teksten moet weer nadrukkelijker gewicht
krijgen.
Ook allerminst een sieraad van de deelvakkenperiode was de praktijk bij sommige
scholen om op het vwo Franse en Duitse literaire teksten in vertaling te lezen. De
literatuurdocent die hiermee in zee gaat, hanteert de hakbijl voor zijn eigen vak.
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Doeltaal is voertaal! Ook bij het mondeling literatuurtentamen! Mits natuurlijk de
spreekvaardigheid van de kandidaten in het Duits geen rol speelt bij de bepaling van
hun literatuurcijfer. Geïntegreerd Literatuuronderwijs op het vwo? Als alle
literatuurdocenten dat willen: avec grand plaisir! Maar dan moet wel die
‘chauvinistische’ regeling van tafel waarbij het literatuurcijfer is samengesteld uit
wegingsfactor drie voor Nederlandse literatuur en slechts wegingsfactor een per
moderne vreemde taal.
Ook de havopraktijk waarbij uitsluitend de leraar Nederlands het cijfer literatuur
bepaalt, is onacceptabel. De nota van 9 januari blijft overigens vaag over de toekomst
van het literatuuronderwijs op de havo. In hun reactie op de nota van de minister
hebben de Heelmeesters aangeboden te participeren in een op te richten
vakontwikkelgroep ‘Literatuur op de havo’.

Leerlingen enthousiasmeren
Los van alle voorafgaande korzeligheid blijft overeind dat de literatuurdocenten
Duits zelf boeiend literatuuronderwijs moeten geven. Ze moeten hun leerlingen
uitdagen, de literatuurles moet telkens weer voor leerlingen een verrassing zijn, een
uitgangspunt dat de educatieve uitgevers droevig zal stemmen omdat dit het klassikaal
gebruik van een bloemlezing of literatuurmethode enigszins ondergraaft. Maar alles
is beter dan een literatuurles Duits die ontaardt in een idiomatische puzzelsessie,
waarbij leerlingen voortdurend in woordenboeken zitten te snuffelen. Zoiets doet
afbreuk aan het leesplezier.
In de filosofie van de Tweede Fase is de ideale docent iemand die voorzichtig
sturend aan de zijkant staat toe te kijken hoe de leerlingen ‘in vrijheid en
zelfverantwoordelijkheid’ de leerstof tot zich nemen. Op grond daarvan vonden

beleidsmakers dat sturing door een docent tijdens de literatuurles geheel overbodig
is. Als onderwijsprocesmanagers een dwaze boodschap maar genoeg herhalen, dan
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raakt hij in het bewustzijn ingeslepen, bijvoorbeeld bij politici met een wat
oppervlakkig denkraam.
Die overbodige docent kan dan, gehuld in een stofjas, surveilleren in saaie
multifunctionele studiehuiszalen. Aan het verstrekkingspakket van deze Dorknoper
kun je - zoals in vorige eeuwen - ook de karwats toevoegen, waarmee hij af en toe
een corrigerende tik uitdeelt aan de leerling die toevallig even niet doende is in
‘vrijheid en zelfverantwoordelijkheid’ zijn ‘leesdossier’ van inhoud te voorzien.
Kortom: de in de Tweede Fase zo gewaardeerde ‘terugtredende leraar’ neigt te veel
naar het type van de baliekluiver dan dat hij ook maar één leerling voor Duitse
literatuur zou kunnen enthousiasmeren. Bij een klassikale les over Duitse literatuur
moet je je eigen geestdrift laten
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meespreken. Die komt uit je innerlijk. Nog steeds komen leerlingen in je les met een
ruw anti-Duits sentiment. Als daartegen al iets te ondernemen valt, dan is bij uitstek
de literatuurles daarvoor geschikt. ‘Literatuuronderwijs moet klinken!’ is een uitspraak
die van de Heelmeesters stamt. Dit houdt ook in dat multimediale ondersteuning in
de literatuurles vanzelfsprekend is. Romans vergelijken met hun verfilming of naar
poëzie luisteren: alles is beter dan in het studiehuis boven je boek te zitten suffen.

De positie van literatuurgeschiedenis
Collega's uit vroegere tijden gebruikten vaak ingedikte literaire overzichten van de
Duitse literatuurgeschiedenis. Terwijl tegenwoordig bijna iedereen vindt dat je met
je leerlingen zo snel mogelijk naar de tekst moet, waren er vroeger docenten die de
literatuurgeschiedenis zo centraal stelden dat ze nauwelijks toekwamen aan literaire
fragmenten waardoor ze wel eens het odium op zich laadden ‘dat ze zichzelf zo graag
hoorden praten’. Literatuurgeschiedenis moet inductief aan bod komen, wat in de
buurt komt van een thematisch gerichte aanpak.
Leerlingen moeten niet de attitude aannemen om alle moeilijke woorden te willen
opzoeken. Geef hun daarom een overzicht van sleutelbegrippen uit het te lezen werk!
Moet je oudere of recentere literatuur behandelen? Ik neem hier een eclectisch
standpunt in. Wie zich het beste thuis voelt in de eigentijdse literatuur en bijvoorbeeld
Im Krebsgang van Günther Grass wenst te behandelen, moet dat vooral doen. Veel
hangt af van de bezieling. Dat de Tweede Wereldoorlog in de Duitse literatuurles
vaak aan bod komt, is prima, maar het moet geen allesoverheersend thema worden.
Oudere Duitse literatuur grofweg van vóór de barok behandel ik slechts incidenteel,
dat wil zeggen: voorzover er in moderne teksten naar wordt verwezen. Waarom? Bij
moderne literatuur hikken leerlingen al aan tegen de taalbarrière, laat staan bij oude
teksten. Dit laatste is voor hun leesplezier een te verre literaire reis. Leerlingen kunnen
erg geboeid raken door de biografische achtergrond van auteurs. Sommigen zijn
mateloos geïnteresseerd in de mens achter de kunstenaar en voor mij betekent dit:
biografieën en dagboeken lezen.
Toegegeven: er zit een sensationeel element in. Zo wemelt het in de toneelstukken
en verhalen van Arthur Schnitzler van overspelige of door hun instincten beheerste
personages. Maar literaire charme kan omslaan in ontnuchtering als dagboeken van
de auteur onthullen hoezeer zijn personages de incarnatie zijn van zijn eigen
egocentrische wereldbeeld of zijn bekrompen visie op vrouwen. In concreto:
Schnitzler, die er zelf dikwijls twee minnaressen tegelijk op na hield, kon maar niet
wennen aan het idee dat sommigen van zijn geliefden het bed ook eerder met andere
mannen hadden gedeeld. Soms geldt dat wie te veel weet van de mens achter de
kunstenaar, van hem gaat walgen. Dan wordt het tijd om op te houden met de
klassikale lectuur van Schnitzler.
Enerzijds blijft overleg tussen de diverse talensecties over gemeenschappelijkheid
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inzake literaire thematiek en de keuze van het literair materiaal, zeer wenselijk.
Anderzijds zal niet iedereen zich thuis voelen in een strak ‘GLO-keurslijf’. Op zijn
minst kan de intersectie talen wel alle bovenbouwleerlingen voorzien van een
gemeenschappelijk begrippenapparaat. En wellicht is wat meer gemeenschappelijkheid
vereist om te voorkomen dat schoolleidingen gaan mopperen over ‘ondoelmatig
literatuuronderwijs’.

Een concreet thema
Om te laten zien dat heel veel mogelijk is, neem ik nu een thema dat - naar mijn
inschatting - bij de gemiddelde Nederlander weinig tot de verbeelding spreekt. Ik
neem u en mijn leerlingen uit 5- of 6-vwo mee naar de Oostenrijkse literatuur tussen
1840 en 1940.
Naar schatting besteed ik hier twintig lessen aan, gecentreerd rond enkele auteurs
en inclusief presentaties door leerlingen.
Het algemene tijdskader kan worden uitgesplitst naar specifieke thema's zoals:
- culturele bloei en ondergang van de wereldmacht ‘Kaiserliche und Königliche
Donaumonarchie (k.u.k.), die in Oostenrijk nog steeds ‘Kakanië’ heet;
- beeldvorming en positie van de vrouw in de ‘kakanische’ literatuur;
- opkomend nationalisme en antisemitisme;
- decadentie en artistieke genialiteit, het fin de siècle, Jugendstil en Sezession;
- negentiende-eeuwse burgerlijke moraal en geestelijke verstarring;
- de opvoedingsproblematiek, voor en na het fenomeen Sigmund Freud.

Al deze thema's vindt men terug in de ‘kakanische’ literatuur en - na 1918 - in de
literatuur over Kakanië. Alle bieden ze leerlingen aanknopingspunten
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tot reflectie over onze eigen tijd. Een beeld van de veranderende tijdgeest en het
heimwee naar de verloren tijd vindt men bij uitstek terug in de roman Radetzkymarsch
uit 1932 van Joseph Roth.
De ondergang van de veelvolkerenstaat Kakanië wordt in de roman gepersonifieerd
door de drie generaties Von Trotta. De stamvader had in de slag bij Solferino in 1859
persoonlijk het leven van de jonge keizer gered. Als beloning werd hij in de adelstand
verheven en als ‘de held van Solferino’ in de geschiedenisboekjes verheerlijkt. Bij
het begin van het verhaal is deze stamvader al dood en dus tot mythe geworden,
waardoor de auteur met de nodige ironie op het leven van zijn personage kan
terugblikken.
Centraal in het verhaal staat de consolidatie van de maatschappelijke positie van
de familie door de tweede Von Trotta en vervolgens de ondergang van het geslacht
bij de kleinzoon van de held, de indolente Carl Joseph.
De vormende waarde van generatieromans bestaat in het panoramische,
overkoepelende tijdsbeeld. Daarbij moet de docent wel historische voorkennis en
feiten aandragen: de ervaring leert dat leerlingen nou eenmaal weinig afweten van
dit schimmige rijk uit een relatief ver verleden. Ik vertel ze dan ook heel wat,
bijvoorbeeld over:
- de tijd van de Restauratie, het tijdperk van Metternich;
- het principe van de personele unie in de dubbelmonarchie;
- de plichtsbewuste maar starre keizer Franz Joseph, zijn ongelukkig huwelijk
met Elisabeth;
- de tragedie rond de zelfmoord van kroonprins Rudolf;
- de strijd om de hegemonie in de Deutsche Bund en het bloedbad van
Königgrätz in 1866;
- Sarajevo, juni 1914: de moord op Franz Ferdinand door de Servische
middelbare scholier met zijn symboolgeladen naam Princip en het begin van
de Europese catastrofe.

Ook kan ik Adolf Hitler niet onvermeld laten, geboren in de kakanische eindtijd, die
het politieke klimaat in Europa tussen 1930 en 1945 zo grondig zou vergiftigen en
ook nog eens miljoenen mensen in ellende heeft gestort.
Is deze feitenkennis nou echt nodig? Docenten die procesgericht leren hoger
aanslaan dan de vormende waarde van literatuuronderwijs vinden al snel dat
feitenkennis onbelangrijk is, ‘omdat ze onderhevig is aan veroudering’. Een opvatting
die misschien ten dele geldt voor exacte vakken, maar voor literatuur stoelt op
lichtvaardige gronden.

Utilitarisme
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De zo-even genoemde opvatting is een uiting van oppervlakkig utilitarisme. Ze geeft
voedsel aan het denken van technocraten. Voor deze types levert het lezen van literair
werk, maar ook CKV, enkel een nutteloos ‘interesseloses Wohlgefallen’ op, op grond
waarvan literatuur een hobbyisme is dat men gevoeglijk uit het curriculum kan
wegsnijden.
Daar waar literatuur raakt aan thema's als oorlog, holocaust en genocide, ondergang
van de beschaving, terrorisme en bewapening, genereert zij kennis die nooit mag
verouderen.
Ook in minder principiële zin geldt dat enig referentiekader altijd wel de
leesvaardigheid ten goede komt.

Schoolcultuur
Het moment is aangebroken om de opleiding van toekomstige talendocenten ter
sprake te brengen. Ongetwijfeld berusten de geluiden van lerarenopleiders over het
geringe talige niveau van hun eerstejaarsstudenten op waarheid en het verbaast mij
niet dat in het eerste jaar veel aandacht uitgaat naar grammaticale beheersing van het
Duits. Maar helaas staat de resterende tijd bijna geheel in het teken van de dominantie
van de algemene onderwijskunde. Omdat deze ontwikkeling al een tijdje aan de gang
is, mist zij haar uitwerking niet op talenleraren in de schoolcultuur. Niet alleen omdat
laatstgenoemden het ‘hoe’ belangrijker vinden dan het ‘wat’, maar ook omdat zij
zich nooit intensief met literatuuronderwijs hebben beziggehouden.
De zielenroerselen van de puber zijn hét gespreksonderwerp in docentenkamers
en fijnproevers van modieuze blabla praten over ‘emotieve vaardigheden’. In
bijscholingscursussen leer je ‘leerstijlen te formuleren’ en ‘leerlijnen uit te zetten’
met de daaruit resulterende ‘leerstijllijnen’ en ‘leerlijnstijlen’. In een andere cursus
kun je leren om leerlingen te ‘leren leren’, voor de ‘profielcoördinator’ is er de cursus
‘Aansturen door stimuleren’ er is de ‘pressure cooker-didactiek’, et cetera. En
niemand die eens met de vuist op tafel slaat en uitroept wanneer het nu eens afgelopen
is met die onzin.
Zorgwekkend is dat bij gebrek aan eerstegraders de tweedegrader straks massaal
zijn intrede doet in de bovenbouw van havo/vwo. Nu zijn er onder de
tweedegraadsdocenten zeker veel mensen die creatieve oplossingen zullen bedenken
voor het feit dat zij onvoldoende zijn opgeleid om Duitse litera-
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tuur te behandelen, maar principieel is dit een bedenkelijke ontwikkeling.

Opvoeding in de kakanische literatuur
We komen terug op ons weerbarstig thema. Toch weer niet zo'n wereldvreemd thema,
als men bedenkt dat de puber er elke dag mee te maken krijgt. Om de kakanische
tijdgeest op dat gebied treffend te illustreren, onderstaande passage uit de
Radetzkymarsch. De middelste Von Trotta, de ‘Bezirkshauptmann’, brengt elke
zondagochtend de achttienjarige Carl Joseph opvoedingsprincipes en ‘nuttige’ kennis
bij zoals zijn vader dat ook bij hem had gedaan. Om tien voor negen kondigt
livreiknecht Jacques de komst van Von Trotta senior aan:
‘“Junger Herr, der Herr Papa kommt.” Carl Joseph zog noch einmal an seinem Rock,
rückte das Koppel zurecht, nahm die Mütze in die Hand und stemmte sie, wie es
Vorschrift war, gegen die Hüfte. Der Vater kam, der Sohn schlug

die Hacken zusammen, es knallte durch das stille, alte Haus.’
Dan de ‘les’:
‘Plötzlich fragte er: “Was ist Subordination?”
“Subordination ist die Pflicht des unbedingten Gehorsams,” deklamierte Carl
Joseph, “welchen jeder Untergebene seinem Vorgesetzten und jeder Niedere...”
“Halt,” unterbrach ihn der Vater und verbesserte: “sowie auch jeder Niedere dem
Höheren” - und Carl Joseph fuhr fort: “zu leisten schuldig ist, wenn...,” “sobald,”
korrigierte der Alte, “sobald diese die Befehlsgebung ergreifen.” Carl Joseph atmete
auf. Es schlug zwölf.’
Voor meer voorbeelden van autoritairpatriarchale opvoeding in kakanische stijl
verdient het aanbeveling om - ook ter afwisseling - illustratieve passages te lezen uit
kakanische romans van tijdgenoten of verwante auteurs, waarbij ook contrasterende
voorbeelden denkbaar zijn. Ik denk aan:
- Der Abituriententag uit 1928 en de novelle Nicht der Mörder, der Ermordete
ist schuldig uit 1920 van Franz Werfel;
- de roman Der arme Verschwender uit 1936 van Ernst Weiss;
- de verhalen ‘Das Urteil’ en ‘Die Verwandlung’ uit 1915 van Franz Kafka;
- Die Verwirrungen des Zöglings Törless uit 1905 van Robert Musil;
- Die Welt von gestern uit 1944 van Stefan Zweig, et cetera.
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Men kan ook Radetzkymarsch vergelijken met Die Buddenbrooks uit 1901 van
Thomas Mann en misschien ook met De Boeken der kleine Zielen van Louis Couperus,
geschreven tussen 1901 en 1903.
Van het fenomeen opvoeding is het een kleine stap naar een analyse van de
hiërarchische sociale structuur in de Donaumonarchie van rond 1890 en de daaruit
resulterende omgangsvormen. Roth beschrijft in de Radetzkymarsch de ziekte en het
overlijden van livreiknecht Jacques, de trouwe dienaar van twee generaties Von
Trotta. Natuurlijk is Jacques' sterven allegorisch voor de ondergang van Kakanië. In
Roth's nostalgische vervolgroman Die Kapuzinergruft zal de hoofdpersoon - een
verarmde achterneef van de held van Solferino - ervaren hoe onbarmhartig anders
de wereld geworden is in het kleine Oostenrijk van na 1918.
Na een eerste koortsaanval is de oude Jacques, tot opluchting van de baron, weer
opgekrabbeld:
‘“Jetzt ist mir eingefallen,” sagte Jacques, “dass ich heut” Herrn Baron du gesagt
hab! Ich hab mich plötzlich erinnert!’
‘Macht nix, Jacques!’ sagte Herr von Trotta. “Das war das Fieber!”’
Guido Robbens is geboren in Gent. Na zijn studie Germaanse Filologie aan de
Rijksuniversiteit van Gent werd hij leraar Duits. Momenteel werkt hij op het
Rodenborch-College te Rosmalen. Daarnaast is hij lid van het actiecomité ‘de
Heelmeesters’.
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Er zijn geen grenzen. Toch?
Boekverbrandingen kennen we alleen nog van de akelige foto's uit het
geschiedenisboek, censuur is ondenkbaar geworden in onze westerse
wereld, maar nog steeds pogen mensen grenzen te trekken waar een auteur,
een filmmaker, een kunstenaar niet overheen mag. Reden om eens een blik
te werpen op die grenzen.
Joop Dirksen
Onlangs was in de dagbladen te lezen dat de paus geen bezwaar heeft tegen de boeken
van Harry Potter. Ik vond dat zorgwekkend nieuws. Het impliceert immers dat de
mogelijkheid heeft bestaan dat de Heilige Vader Harry wél had afgekeurd. Na de
eeuwen waarin het geestelijken behaagde mensen met afwijkende meningen op de
brandstapel te zetten en een twintigste eeuw waarin de kerk volstond met het
uitvaardigen van lijsten met verboden en/of afgeraden boeken, is er ontegenzeglijk
wel enige vooruitgang geboekt, maar blijkbaar is het nog niet overal doorgedrongen
dat de menselijke geest niet aan banden te leggen is; dat de kunst, de literatuur, de
menselijke fantasie geen grenzen op te leggen zijn. Natuurlijk zijn er op gezette tijden
toch (geestelijke) overheden, of individuen die via de rechtbank proberen om
meningsuitingen van andere mensen onmogelijk te maken. De ergernis richt zich
vaak op voorspelbare aspecten van het menselijk leven: seksualiteit, agressie, religie,
ras. Bekende voorbeelden van gerechtelijke pogingen om auteurs het zwijgen op te
leggen, of om toch minstens wat pagina's uit hun werk verboden te krijgen, waren
het ‘ezelproces’ waarin G.K (van het) Reve werd beschuldigd van godslastering, het
proces tegen W.F. Hermans die de katholieken beledigd zou hebben, het
‘schrijversproces’ tegen Anna Blaman die te nihilistisch zou zijn, en van recenter
datum het proces tegen Michel Houellebecq die de moslims beledigd zou hebben,
tegen Hans Dorrestijn die zijn ex in een kwaad daglicht gesteld zou hebben. Het
meest tragische geval is ongetwijfeld de fatwa die over Salman Rushdie werd
uitgesproken omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben - een doodvonnis
dat nog steeds niet officieel is herroepen.

‘Dit zou niet moeten mogen!’
Iedereen heeft wel de ervaring dat een uitspraak, een mening, een verhaalfragment
of filmfragment hem of haar op een gevoelige plek treft. Een reactie die dan voor de
hand ligt, zou kunnen zijn: ‘Dit zou niet moeten mogen!’ In de loop van de bijna
twintig jaar dat ik leeskringen organiseer voor de ouders van leerlingen van ‘mijn’
school heb ik van individuele leden van die steeds wisselende groepen volwassenen
bij de bespreking van heel wat boeken zo'n opmerking te horen gekregen.
Een overzicht van wat volgens sommigen van hen zoal ‘niet zou moeten mogen’,
van wat men niet zwart op wit beschreven wilde zien:
- Ischa Meijer, Brief aan mijn moeder: het ‘afmaken’ van een moeder door
haar eigen kind;
- Jef Geeraerts, Gangreen 2: de nauwkeurige weergave van de wreedheden,
het sadisme;
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Louis Paul Boon, Eros en de eenzame man: al die ontluisterende seksscènes;
Jeroen Brouwers, Bezonken rood: alle details over de gruwelen van de
jappenkampen;
Rudi van Dantzig, Voor een verloren soldaat: het verkrachten van een kind;
de boeken van Ronald Giphart: de seks, de seks, de seks;
Jean Paul Franssens, Vriend Dood: het gevoelloze van de lustmoordenaar;
Tom Lanoye, Kartonnen dozen: de perversie van de geur opsnuiven van vuil
ondergoed;
Rascha Peper, Rico's vleugels: een pedofiel zó sympathiek presenteren;
Arnon Grunberg, Blauwe maandagen: al die uitgebreide beschrijvingen van
zijn escortactiviteiten;
Nanne Tepper, De eeuwige jachtvelden: incest tussen broer en zus als
vanzelfsprekend gepresenteerd, zonder één woord van afkeuring;
Yasmine Allas, De generaal met de zes
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vingers: dat een asielzoekster zó kritisch kan schrijven over een vrijwilligster
die haar probeert te helpen bij het inburgeren;

- Kadar Abdolah, Spijkerschrift: idem;
- Heleen van Royen, De gelukkige huisvrouw: de platte beschrijving van een
bevalling;
- Joost Zwagerman, De buitenvrouw: de racistische uitspraken;
- Geerten Meijsing, Tussen mes en keel: de gedetailleerde adviezen voor een
geslaagde zelfmoord.
En deze lijst is nog bepaald niet compleet!
Een aardig detail in dit verband is dat ik lang geleden met deze leeskringen gestart
ben om ouders te laten ervaren hoe op onze school met literatuur werd omgegaan,
naar aanleiding van een woedende brief van een moeder die ervoor pleitte om het
boek Het debuut van Hester Albach te verbieden, niet vanwege de gebrekkige literaire
kwaliteiten, maar vanwege de vele expliciete seksuele passages. Haar dochter was
dat boekje aan het lezen en de moeder vond dat hier een grens overschreden was.
Opgeteld zouden er heel wat gaten vallen in ieders boekenkast als alle boeken
waar iemand moeite mee heeft, inderdaad verboden zouden worden. Dat tekent
meteen de dwaasheid van het streven an sich: gekwetst worden is een tamelijk
persoonlijke zaak: u en ik hebben dankzij onze opvoeding, ons verleden, het feit dat
we sommige ervaringen niet helemaal goed verwerkt hebben, verschillende zenuwen
bloot liggen. U begrijpt waarschijnlijk niet waar ik me soms druk over maak en ik
snap wellicht úw gevoeligheden niet. Elk boek is dus wel een potentiële ‘kwetser’.

Karakters en hun (on)verenigbaarheid
Wat een auteur opschrijft, verraadt veel over hoe hij in elkaar steekt. Ook een auteur
die niet autobiografisch schrijft, vertelt in zijn aan zijn fantasie ontsproten verhalen
wat zijn angsten, zijn fantasieën, zijn gedrevenheden zijn en doet dat in de stijl die
de zijne is, openhartig of verhuld, bloemrijk of nuchter. En net als in het werkelijke
leven denk je bij de confrontatie met het werk van de ene auteur: ‘Dat is iemand met
wie ik wel eens in de lift opgesloten zou willen zitten,’ en bij een ander: ‘Mijn type
niet!’ Soms valt de auteur die je dacht te kennen uit zijn boeken, bij een ontmoeting
in werkelijkheid mee, soms tegen, maar vaak blijkt de indruk ontstaan bij het lezen
keurig te kloppen.
De reactie van de lezer op de tekst vertelt veel over de persoon van de lezer. Wat
hem aanspreekt of juist niet, komt rechtstreeks voort uit het karakter van die lezer.
Vertel me wat u mooie boeken vond en ik zal u vertellen wie u bent. Doordat zowel
het karakter van de auteur als dat van de lezers een belangrijke rol speelt bij de vraag
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of het ‘klikt’ tussen beiden, zal de ene auteur een grote groep van geestverwanten
trekken, mensen die zich thuis voelen in de sfeer, die de auteur in zijn werk weet te
creëren, terwijl een ander schijnbaar moeiteloos veel lezers afstoot.
Er is overigens vaak ook een rechtstreeks verband te constateren tussen waardering
voor de auteur als persoon en waardering voor zijn werk. Veel lezers zijn
bevooroordeeld ten opzichte van het werk van Mulisch omdat ze de mens Mulisch
arrogant vinden overkomen. De televisie is wat dat betreft natuurlijk een invloedrijk
medium: een aardige presentatie van de auteur opent weidse perspectieven voor de
verkoop van zijn werk.

Leesmotieven en hun gevolgen
Het is belangrijk om op dit punt even stil te staan bij de motieven die een lezer ertoe
brengen om te lezen. Lezen kan een pure ontspanning zijn, even in een andere wereld
verkeren om er verfrist uit terug te keren. Lezen kan een zoeken zijn naar bevestiging
van het eigen wereldbeeld, van de eigen opvattingen. Lezen kan ook een confrontatie
zijn met andere werelden, andere ideeën, bedoeld (ook) als een bijdrage aan
persoonlijke groei. Het zal duidelijk zijn dat de eisen aan het gelezene verschillen al
naargelang het leesmotief anders is.
Het succes van Bouquetreeksen en soortgelijke lectuur demonstreert dat veel
mensen op zoek zijn naar het sprookje, even in een droomwereld willen leven. Daar
is natuurlijk niets op tegen. Zo'n lezer, of een lezer in zo'n stemming - want veel
lezers lezen natuurlijk ook in verschillende situaties uit verschillende motieven, dus
verschillende soorten boeken - wil geen pijnlijke verrassingen op zijn pad tegenkomen:
een ‘unhappy ending’ is hier ondenkbaar.
Iemand die alleen maar vermaakt wil worden, zal streven naar feelgood-ervaringen.
Ook daar is niets op tegen. Er zijn in ieder mensenleven voldoende pijnlijke ervaringen
om het voorstelbaar te maken dat veel mensen in hun vrije tijd daar niet nog eens
wat ellende vanuit een fictieve wereld aan toe gevoegd willen zien.
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Wie zich dus niet wil ergeren, moet zijn boeken, zijn auteurs met zorg kiezen.
Recensies, flapteksten, eerdere ervaringen kunnen er allemaal toe bijdragen dat men
geen teksten onder ogen krijgt die kwetsen. Wie seks onder de echtelijke lakens wil
houden, moet geen Giphart uit de kast pakken. Wie politiek correcte teksten wil, laat
Céline ongelezen. Wie de islam als heilig beschouwt, zal Houellebecqs Platform
ongelezen laten. Niemand hoeft de confrontatie aan te gaan met hem/haar
onwelgevallige teksten! Maar wie literatuur gaat lezen, moet zich realiseren dat dat
heel waardevol zou kunnen zijn, juist doordat de fictieve wereld even onvoorspelbaar
en vaak even pijnlijk confronterend kan zijn als, - en soms nóg confronterender dan
- de werkelijke wereld.
Zo'n lezer moet zich realiseren dat geraakt worden, of zelfs gekwetst worden, hier
niet alleen onvermijdelijk is, maar ook zelfs heel positief.

De positieve kant van gekwetst worden
Wie als literatuurlezer tevreden een boek dichtslaat, heeft zijn eigen gelijk zitten
bevestigen. Literatuur die niet schrijnt, raakt, pijn doet, werkt alleen maar
conformerend. Wie meer mens wil worden dankzij literatuur is dus gebaat bij
feelrotten-teksten.
Iedereen heeft immers zijn heilige huisjes, zijn taboes. Voor een deel zijn die
cultureel bepaald, voor een deel zijn ze persoonlijk. Waarom zou u ze ontzien? Zodra
iets heiligs geraakt wordt, biedt die botsing de lezer de kans om voor zichzelf duidelijk
te krijgen wat er nu eigenlijk heilig aan is, of het nog steeds waardevol is als taboe,
wat de intrinsieke waarde is ervan. Persoonlijke groei is, in mijn ogen, greep krijgen
op wat een mens drijft én afremt, op wat een mens kwetsbaar maakt en wat hij voor
kwetsen wil behoeden. Iedere ouder wil de tere huid van zijn kind beschermen en
realiseert zich tegelijkertijd dat die huid, wil het kind uiteindelijk overleven, aan de
koude, harde buitenwereld blootgesteld zal moeten worden. Iedere volwassene heeft
in meerdere of mindere mate wel de neiging om zich oogkleppen op te zetten, zijn
eigen kijk op de werkelijkheid als de ware te beschouwen, zijn eigen normen en
waarden als dé normen en waarden te beschouwen. Wat de een waardevol vindt, kan
de ander waardeloos vinden en door een confrontatie van die standpunten krijgen
beiden de kans om hun gelijk nog eens tegen het licht te houden. Een aldus bevochten
visie is een sterkere visie.
De gelovige die meteen naar de rechter loopt als een ongelovige zijn geloof
bekritiseert of bespot, heeft een rechterlijke bevestiging nodig om de eigen
geloofstwijfels weer een tijdje ver van zich te houden. Als dat geloof sterk is, maakt
het de gelovige niet uit wat een andersdenkende erover naar voren brengt. Wie zich
via boeken in zijn ras aangevallen voelt, zit al evenzeer met een gebrekkig gevoel
van eigenwaarde. Wie vatbaar is voor scheldpartijen, beledigingen, moet eerst eens
in de spiegel kijken waar zijn lichtgeraaktheid vandaan komt.
Opmerkelijk overigens dat we nu collectief voorzichtig zijn met de islam, terwijl
het katholicisme er best stevig van langs mag krijgen. In de tijd van Van Agt - toen
al - was ‘roomse gluiper’ een vanzelfsprekend epitheton in veel politieke artikelen.
‘Islamitische gluiper’ roept wellicht een fatwa over je af. Ook seksueel ‘afwijkend’
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gedrag brengt tegenwoordig niet zo heel veel geschoktheid meer teweeg - met
uitzondering van pedofilie, dankzij Marc Dutroux - maar wat maar enigszins ruikt
naar racisme, zorgt nog voor heel wat weerstand. Het is blijkbaar een

teken van geëmancipeerdheid als je fors geformuleerde, tegen jou (en/of je geloof,
je seksucele geaardheid, je ras) gerichte uitspraken schouder ophalend naast je neer
weet te leggen, en niet meteen de neiging hebt om naar de rechter te rennen - zoals
je vroeger naar je moeder rende - om via een derde je gelijk te bevechten. Mensen,
rassen, seksuele geaardheden, godsdiensten in je uitingen willen ontzien, heeft iets
in zich van onderschatting van die mensen, van zo'n ras, van die geaardheid of dat
geloof.

Kanttekeningen
Er zijn nog wat kanttekeningen te maken. De eerste betreft de inconsequentheid van
onze houding op de wat langere termijn. Iedere puber en adolescent zal lachen om,
of zich ergeren aan pogingen van zijn ouders om hem te beschermen tegen teksten
of beelden die schokkend zouden kunnen zijn. Zodra die adolescent een volwassene
is geworden en zelf kinderen heeft, komt blijkbaar onweerstaanbaar de neiging op
om ouderlijk gedrag te gaan vertonen, en is de herinnering aan de jeugdige lachlust
of ergernis verdwenen. Jongeren die de zorg van ouders en ouderen om hun
confrontatie met bijvoorbeeld de boeken van Jan Wolkers als ouderwets en betuttelend
ervoeren, maken zich zorgen om de confrontatie van hún kinderen met de
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boeken van Giphart. Die tere kinderhuid!
Dit tekent toch nog steeds onze krampachtigheid ten aanzien van seks in het contact
met onze kinderen, in de opvoeding: opwinding ervaren in de veilige afzondering
van de (eigen!) echtelijke slaapkamer zal voor niemand een probleem zijn, maar alle
opwinding daarbuiten heeft voor velen de geur van slechtigheid. Bij veel leerlingen
valt het gevolg van die ongemakkelijke houding vaak te constateren: ze kiezen met
open ogen voor hun literatuurlijst boeken waarvan ze weten dat die ‘heftig’ over seks
gaan, en mopperen dan braaf, ‘welopgevoed’ in hun leesverslag dat er ‘toch wel érg
veel seks in dat boek voorkwam’. Je hóórt hun ouders die met rode konen van
beschreven of verfilmde seksscènes genieten en vervolgens ‘foei’ roepen. Een tweede
kanttekening betreft onze tweeslachtigheid ten aanzien van geweld en agressie: van
oudsher presenteert de literatuur allerlei vormen van bruut, nietsontziend geweld:
moord en doodslag vieren hoogtij door de eeuwen heen. Allemaal goed en wel, als
er aan het einde maar een geruststellende afloop is: liefst moet het kwaad op een of
andere manier bestraft worden, het goede zegevieren. We willen wel meegesleept
worden in allerlei gruwelijkheid, op het puntje van onze stoel zitten te genieten van
alles wat God en de mensheid verboden hebben, als we ons genot maar kunnen
verantwoorden doordat uiteindelijk al dat slechts past binnen onze opvattingen,
verklaarbaar is, en/of bestraft wordt. Een schurk, een slechterik, moet dus gestoord
zijn, dan is hij geëxcuseerd, of doortrapt slecht, maar dan verdient hij het natuurlijk
om gestraft te worden.
Het probleem ontstaat waar iemand als wij, gewoon omdat hem dat opwindt,
geweld gaat plegen, en dan ook nog

eens ontsnapt aan bestraffing - zie bijvoorbeeld Bret Easton Ellis' American psycho.
Dan worden we geconfronteerd met de agressie die diep ook in onszelf schuilt en
die wij - soms met enige moeite - veilig onder onze sociaal acceptabele buitenkant
verborgen willen laten. We hebben dus behoefte aan geweldsliteratuur met een
moraliserende strekking: we willen liever niet geconfronteerd worden met het feit
dat slechtigheid zonder zin bestaat, of dat in de werkelijke wereld slechtheid vaak
helemaal niet bestraft wordt, ja zelfs wel beloond wordt.
Een derde kanttekening betreft het gebruik van de literatuur als wapen in een
privé-aangelegenheid: een auteur heeft via zijn toegang tot het medium ‘literair werk’
een voorsprong op mensen in zijn omgeving die die mogelijkheid missen. Hans
Dorrestijn, zijn naam viel eerder al, gaf een fictionele weergave van zijn mislukte
huwelijk, maar zijn ex-vrouw vond zich dermate goed herkenbaar en dermate slecht
afgeschilderd dat ze het boek wilde laten verbieden. Maarten 't Hart vocht een ruzie
met een huurder uit via een roman - overigens bepaald geen meesterwerk. De Vlaming
Herman Brusselmans moest zijn opmerkingen in een roman over het uiterlijk van
een met name genoemde Vlaamse (volgens Brusselmans zelf niet zo) schone bekopen
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met een veroordeling. Joost Zwagerman liet in de eerste druk van Vals licht een
hoertje vertellen over haar werkervaringen met een bekend Engels popidool en een
zeer herkenbaar afgeschilderde Nederlandse tvpresentator, wiens naam dan nog net
niet genoemd werd. Een poging om de levensechtheid van het verhaal te vergroten,
of een manier om een ander een hak te zetten? Opvallend overigens dat dit stukje
tekst in de volgende drukken aangepast was: toch angst voor overschrijding van een
grens?

Grensverleggende literatuur
De conclusie van dit artikel moet zijn dat er geen algemene regels te formuleren zijn
- als dat al wenselijk zou zijn - waar auteurs te ver gaan met hun beschrijving van
gevoelige onderwerpen. Integendeel, juist hun exploratie van de gevoelige terreinen
des levens zorgt voor vooruitgang, nieuwe visies, een kritische beschouwing van
wat werkelijke waarden zijn en welke normen achterhaald zijn. Ieder van ons heeft
andere gevoeligheden, en wie die wil ontzien, zorge ervoor dat hij sommige boeken
niet ter hand neemt en andere op tijd weglegt.
Wie wél tegen zijn grenzen wil aanlopen omdat dat een leerzame ervaring kan
zijn, prima, hem worden allerlei mogelijkheden daartoe geboden: ‘grensverleggende’
literatuur verschijnt met grote regelmaat. Kwaliteit is een duidelijk
beoordelingscriterium bij literatuur, ‘kwetskracht’ duidelijk niet. Er zijn geen grenzen!
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding Leesdossier en
van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.
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Edelsmid en pianostemmer krijgen concurrentie
Artistieke talenten krijgen kansen in het mbo
Cultuureducatie heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen. In
het voortgezet onderwijs heeft het vak CKV inmiddels een vaste waarde.
Op allerlei niveaus vinden er fantastische initiatieven plaats en de
noodzaak van het vak staat gelukkig amper nog ter discussie. De
ontwikkeling van de diverse CKV-loten kostte doorgaans wel veel energie
en er was nauwelijks gelegenheid om over de eigen schutting te kijken.
Toch liggen ook hier kansen. Dit artikel probeert een licht te laten schijnen
op de ontwikkelingen binnen het mbo, met name naar aanleiding van het
rapport Een kunstcluster voor het mbo? van Folkert Haanstra, hoogleraar
Cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de Universiteit van Utrecht.
Uitgangspunt is de gedachte dat scholen van elkaar op de hoogte moeten
zijn om vervolgens samenwerkingsverbanden te kunnen zoeken.
Henk Langenhuijsen
De meeste middelbare beroepsopleidingen hebben zich gebundeld in 46 Regionale
Opleidingen Centra (ROC's), met vestigingen in het hele land. De sector wordt ook
wel aangeduid met bve: beroeps- en volwasseneducatie. De ROC's hebben in totaal
meer dan 400.000 deelnemers; er zijn ROC's met 1250, maar ook met 25.000
deelnemers. Op de ROC's werd in het verleden niet veel gedaan aan extra culturele
activiteiten. Geen geld, geen noodzaak, geen expertise. Een vak als CKV bestaat ook
nu nog niet binnen het mbo. Enkele opleidingen, met name in de sector
dienstverlening/gezondheidszorg, deden traditioneel iets meer dan gebruikelijk - een
modeshow, een muziekavond of stoeptekenen -, maar veel afdelingen kwamen niet
verder dan een eenmalige excursie naar een museum. Een uitzondering moet worden
gemaakt voor de Grafische Lycea, waar uiteraard altijd al kunstvakonderwijs in de
grafische vakken werd aangeboden, en enkele specifieke mbo-kunstvakopleidingen
zoals voor edelsmid of pianostemmer. De laatste jaren is er echter ook binnen het
mbo veel veranderd.
Het project ‘Cultuur en School’ uit 1996 en de invoering van het vak CKV in het
voortgezet onderwijs hebben ook binnen het mbo-onderwijs extra belangstelling
voor cultuuronderwijs opgewekt. Daarnaast was er de groeiende notie dat aandacht
voor kunst en cultuur een belangrijke economische groeifactor kan zijn. In de eerste
plaats neemt cultuur een steeds grotere plaats in bij horeca, recreatie, amusement en
de media-industrie. De kunst- en cultuursector raakt steeds meer verweven met de
entertainment- en vrijetijdsindustrie, ongeacht wat je daar verder van vindt. Hierdoor
krijgt het begrip cultuur een nieuwe, bredere betekenis, meer gericht op beleving,
waarbij steeds meer sprake is van kruisbestuiving tussen de verschillende
uitingsvormen. De schotten tussen traditionele kunstdisciplines vervagen steeds meer.
In de tweede plaats komt de vernieuwde belangstelling voor cultuureducatie door de
competentiegerichte aanpak binnen het mbo. Eindtermen worden geformuleerd aan
de hand van gewenste algemene vaardigheden; creativiteit en flexibiliteit zijn daarbij
belangrijke trefwoorden en die competenties kun je prima ontwikkelen via
cultuureducatieve activiteiten. Bovendien wordt steeds meer ingezien dat een
leeromgeving waarin cultuureducatie de kans krijgt de sfeer en het sociale klimaat
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aanzienlijk verbetert. Tot slot geldt de toegenomen belangstelling voor culturele
diversiteit: binnen het mbo zijn relatief veel allochtonen aanwezig. Aandacht voor
en uitwisseling van de eigen culturele achtergrond is een steeds groter wordende
noodzaak om te kunnen functioneren als smeltkroes en om de enorme uitval van
leerlingen tegen te gaan.
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MBO Kunstonderwijs
Sinds 2001 bestaat er een landelijk platform MBO Kunstonderwijs, dat streeft naar
coördinatie van activiteiten en totstandkoming van een kwalificatiestructuur. Ook
vinden op diverse ROC's culturele projecten plaats, die door Cultuur en School
worden gesubsidieerd. Een zeer belangrijke klimaatsverandering wordt veroorzaakt
door tal van gloednieuwe mbo-opleidingen op creatieve grondslag. Het zijn
opleidingen die hun bestaansrecht soms nog moeten bewijzen, maar die zich dikwijls
kunnen verheugen in een grote belangstelling van vmbo- en zelfs havoleerlingen.
Als gevolg van de beperking door de vier sectoren ontstaan nu ook vmbo-opleidingen
die zich profileren als een creatieve school en die als een soort voortraject aan de
slag gaan. Veelal worden daartoe samenwerkingsverbanden aangegaan met
bloedverwanten in het mbo en vindt er afstemming plaats met betrekking tot de
doorlopende leerlijn en de didactische aanpak. Een voorbeeld hiervan is het Hooghuis
Lyceum in Oss, dat binnenkort start met de vmbo-opleiding Vorm en ambacht, een
opleiding die formeel niet bestaat. Naast de verplichte vakken van de sector techniek
krijgen leerlingen onder meer tekenen, schilderen en ruimtelijk en grafisch vormgeven.
De school heeft afspraken gemaakt met het Koning Willem 1 College in Den Bosch
en het St. Lucas in Boxtel, zodat de leerlingen naadloos door kunnen stromen naar
vergelijkbare creatieve mbo-opleidingen die zij bieden.
In 1999 verscheen het rapport Meer amusement en cultuur in het bve-segment?,
waarin mogelijkheden op het terrein van amusement en cultuur in het
beroepsonderwijs werden verkend. De conclusie was dat er legio mogelijkheden
zijn, met name op het gebied van ondersteunende en technische functies, terwijl de
aansluiting tussen

de sector amusement en cultuur en het beroepsonderwijs niet sterk ontwikkeld was.
Ook werd geconstateerd dat veel afgestuurde studenten aan hoger kunstonderwijs
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uiteindelijk niet als uitvoerend kunstenaar aan de bak kwamen en derhalve genoegen
namen met een functie op mbo-niveau. Een onnodige omweg dus. Daarbij komt dat
de aansluiting vmbo-mbo op het gebied van kunstonderwijs nog erg gebrekkig is:
het nieuwe vak CKV is vooral bedoeld als oriëntatie en daar staat tegenover dat sinds
de invoering van het leerwegenstelsel voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen
er geen mogelijkheid meer is om examen in een kunstvak te doen. Alle reden dus
om het vacuüm binnen het mbo op te vullen.
Volgens Haanstra bestaat er grote behoeft aan mbo-ers op het gebied van
amusement, culturele vrijetijdsbesteding, edutainment en ondersteunende activiteiten
achter de schermen. Het platform MBO Kunstonderwijs is druk bezig met het in
kaart brengen van beroepsmogelijkheden en heeft al
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meer dan eens als vliegwiel gefunctioneerd voor nieuwe opleidingen. Critici wijzen
erop dat de vraag naar mbo-ers in de wereld van kunst en cultuur wel eens gebaseerd
zou kunnen zijn op voorbijgaande trends en dat er op den duur te veel overlap ontstaat
met hboopleidingen, waardoor bevoegheden diffuus worden. Niet realistische
beroepswensen spelen de critici eveneens in de kaart. Veel leerlingen komen op de
nieuwe mbo-opleidingen binnen met een droom en hopen ooit een echte musicalster
of een tweede Jan des Bouvries te worden. Geleidelijk leren ze die droom in de
realiteit te plaatsen. Ook een wildgroei aan opleidingen en een uitholling van
bestaande kwalificaties vormen een gevaar voor de onlangs ingeslagen weg.

DAT
De afgelopen jaren zijn enkele opvallende pilots van start gegaan, die zeer succesvol
zijn. Een van de afdelingen, waar opleidingen op creatieve grondslag worden
aangeboden, is de DAT, de afdeling Design, Art en Technologie van het Koning
Willem I College in 's-Hertogenbosch. Dit ROC, dat de afgelopen jaren ook onderdak
bood aan het bij cabaretliefhebbers bekende Koningstheater, heeft aan cultuur
vanwege de blijvende waarde altijd een bijzondere status toegekend. De afdeling
DAT is daarvan een uitvloeisel. Beeldende vorming is de belangrijkste insteek, omdat
voor de podiumkunsten elders al veel aandacht bestond, met name in de Randstad.
De afdeling kent verschillende poten. De drie belangrijkste zijn: interieurstylist afdelingschef wonen -, fotonica - variërend van fotograaf tot cameraman en
3D-webdesigner - en meubelontwerper/meubelmaker. Daarnaast biedt de opleiding
onderdak aan een vooropleiding voor de beeldende kunstacademie, ABCreatief, en
een vooropleiding theater. De belangstelling is groot en studenten komen van heinde
en verre. Binnen het onderwijs wordt onder meer gebruik gemaakt van
projectonderwijs; de afdeling beschikt over een grote open ruimte waar verscheidene
groepen naast elkaar werken.
De creatieve mbo-opleidingen maken gebruik van een duidelijk gat in de markt,
al zijn ze voor ROC's nog dikwijls eerder last dan lust: ondanks de hogere kosten
worden ze als interessant pr-middel gedoogd. Vanwege het voor leerlingen dikwijls
nog onduidelijke profiel is de uitval groter dan bij andere opleidingen. Over de
beroepsen doorstudeermogelijkheden is nog te weinig bekend. Veel leerlingen bloeien
daarentegen zichtbaar op, omdat ze eindelijk hun ‘creatieve ei’ kwijt kunnen, verlost
zijn van het schoolse leren en vooral omdat ze worden aangesproken en beoordeeld
op talenten die jarenlang zijn onderbelicht. De sfeer op de opleidingen is doorgaans
ontspannen, terwijl er tegelijkertijd hard wordt gewerkt. Leerlingen krijgen een grote
mate van zelfstandigheid en leren eigen keuzes te maken. Docenten zoeken veelal
nog naar de juiste aanpak, waarbij integratie van vakken, het zoeken van een
evenwicht tussen theorie en praktijk, het bepalen van het juiste eindniveau en het
vinden van een passende toetsing centraal staan. Juist die pioniersmentaliteit spreekt
voor veel docenten, die dikwijls zelf ook parttime werkzaam zijn in diverse creatieve
sectoren, tot de verbeelding.
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Andere voorbeelden
Een ander opmerkelijk voorbeeld is de MBO Theaterschool Rotterdam, een
samenwerking tussen het Albeda College en Jeugdtheater Hofplein. Het is de eerste
theateropleiding op mboniveau, waardoor het vele artistieke talent met een
vmbo-diploma een volwaardige kans krijgt. Volgens de directeur van het Albeda
College is het niet meer dan een rechtvaardiging en emancipatie dat je ook op
mbo-niveau kunst moet kunnen studeren. Naast de theateropleiding ontwikkelt het
College initiatieven om de opleiding bouw/hout/timmeren te verrijken met decorbouw
en de opleiding welzijn met dansprojecten.
In een paar jaar tijd zijn er meer onderwijsinstellingen gekomen die via een eigen
aanpak mbo-scholieren in aanraking brengen met cultuur. Zo zijn het Alfa-college
in Groningen, het Deltion College in Zwolle en het ROC van Amsterdam recent
gestart met de specialisatie Kunst, cultuur en amusement (KCA) in de opleiding
Sociaalcultureel werker. Bij deze richting wordt veel aandacht besteed aan drama,
muziek en dans. Naast het zelf acteren, musiceren en dansen wordt geleerd hoe je
projecten op het gebied van deze kunstvormen kunt opzetten en begeleiden. De
student wordt voorbereid op werk bij organisaties die evenementen, festivals en
concerten organiseren, maar ook op banen binnen het jongerenwerk, in
activiteitencentra en in het recreatiewerk. Ongeveer hetzelfde vindt plaats op het
Rijn IJssel College te Arnhem en het ROC van Utrecht. De Utrechtse afdeling
Techniek en innovatie heeft in de afgelopen jaren een brug gelegd tussen techniek
en creativiteit, resulterend in een drietal opleidingen te weten: Architectuur, Industrieel
design en Sound and vision/Mediatechnologie. Alle opleidingen bewegen zich op
het snijvlak van techniek en creativiteit. Aan het Techno Lyceum van het Friesland
College te Leeuwarden is dit schooljaar de opleiding Pop en media gestart en de
CIOS-scholen in Heerenveen en Haarlem hebben opleidingen Dans. In het ROC
Midden-Brabant in Tilburg wordt binnen het college Dienstverlenend en
gezondheidsonderwijs (DGO) aan alle
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eerstejaars studenten het programma Cultuureducatie aangeboden. Het heeft een
verplicht karakter en telt 400 studielasturen per schooljaar. De doelen zijn: leerlingen
kennis laten nemen van het cultureel erfgoed, ze wegwijs maken in de wereld van
kunst en cultuur en ze actief laten deelnemen aan praktische activiteiten op het gebied
van de kunsten. In de toekomst wil deze ROC opleidingen gaan aanbieden op het
gebied van kunst binnen de modische opleidingen. Dit cluster zal gaan bestaan uit
de opleidingen Uiterlijke verzorging, Mode en kleding, Design, Vormgeving en
media.
Naast deze structurele vernieuwingen zijn er momenteel tal van cultuureducatieve
projecten die beslist de moeite waard zijn om nader te bekijken, ook voor
CKV-docenten in het voortgezet onderwijs, al was het maar ter inspiratie. Onlangs
heeft het ministerie voor bijna zes ton voor dertien cultuureducatieve projecten in
de beroeps- en volwasseneducatie uitgegeven. Veel projecten zijn in meer of mindere
mater overdraagbaar. Op de website http://bve.cultuurenschool.net is een aantal van
de projecten terug te vinden. De beoordeling van het platform MBO Kunstonderwijs
en de daaruit voortgekomen ontwikkelingen is overwegend positief, zo bleek tijdens
een onlangs gehouden ‘expertmeeting’. Maar kanttekeningen en zorgen werden ook
geuit: denk aan het arbeidsmarktperspectief en laat je niet leiden door populariteit,
selecteer aan de poort en wordt geen aftreksel van het hbo, maar maak een eigen
herkenbaar mbo-profiel. Op de website www.mbokunstonderwijs.nl is een volledig
verslag te lezen.

Clusters
Om te voorkomen dat er een wirwar aan opleidingen ontstaat is het platform inmiddels
gestart met het formuleren van afgebakende beroepscompetentieprofielen. Het domein
‘Kunst, cultuur en media’ is onderverdeeld in zeven clusters die zijn gecentreerd
rond zeven kunstdisciplines, waarbij opvalt dat vooral muziek en geluid, dans en
beweging, theater, audiovisueel en 2D/3D tal van mogelijkheden bieden, terwijl
letteren en cultureel erfgoed duidelijk in de minderheid zijn. Vooral de achterstand
van letteren is zorgelijk en dat zou kunnen illustreren dat het platform MBO
Kunstonderwijs wel degelijk gevoelig is voor trends en niet in staat is zelf afgewogen
beleidsvoornemens neer te leggen. Het illustreert vermoedelijk evenzeer dat de
ontlezing ook op dit niveau onverminderd doorgaat en dat de belangstelling voor
muziek, dans en beeldend alleen nog maar toeneemt. Toch zijn er op letterenterrein
wel degelijk mogelijkheden: mbo-studenten kunnen uitstekend opgeleid worden voor
een pr-functie of als medewerker bij een vakblad voor bijvoorbeeld interieur en
wonen.

Cultuurindustrie
Mbo-studenten die worden opgeleid ten behoeve van de ‘cultuurindustrie’, het moet
veel CKV-docenten onaangenaam in de oren klinken. De associatie met Walt Disney
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en soortgelijke commerciële lopende-band-kunstuitingen en het voornamelijk gericht
zijn op vermaak en kortstondige belevingen staat haaks op het idee wat in hun ogen
kunst en cultuur hoort te zijn. Cabaret heette jarenlang kleinkunst, kunst met een
kleine k, vanwege het (te) hoge amusementsgehalte. Echte kunst moet veel verder
gaan dan amuseren. Kunst met de grote k is meer dan een aangenaam briesje, eerder
een orkaan. Maar het één sluit het ander niet uit. Hoge en lage kunsten vinden elkaar
steeds vaker en je kunt je ogen niet sluiten voor wat er in de maatschappij gebeurt.
Mbo-opleidingen bieden een geweldige kans aan een grote groep leerlingen zich te
verdiepen en te bekwamen op cultuureducatieve terreinen, zowel op creatief, educatief
als organisatorisch gebied. Dat is een geweldige winst, waarmee ook scholen voor
vmbo, havo en vwo hun voordeel kunnen doen. Sterker nog: de ontwikkelingen
binnen het mbo gaan verder dan wat er doorgaans nu bij CKV gebeurt. Binnen het
mbo is ook erg veel ervaring met een leerling- en praktijkgerichte aanpak, ik vermoed
meer dan op veel scholen voor voortgezet onderwijs; ook de bereidheid om te
vernieuwen is groter en de opvatting over wat kunst is, is breder gemaakt. Het zou
mij niet verbazen als de aanduiding ‘Kunst, cultuur en media’ wel eens de vervanger
zou kunnen worden van de toch wat beperkte en afgemeten term CKV.
Belangrijk is dat CKV-docenten zich bewust worden van het gegeven dat
kunstzinnige en culturele vorming pas echt zin heeft als er een doorlopende leerlijn
is, vanaf de basisvorming naar algemeen vormend en wellicht daarna als
beroepscompetentie. Samenwerking en uitwisseling levert ongetwijfeld winst op.
Henk Langenhuijsen is docent Nederlands aan de afdeling DAT van het Koning
Willem 1 College en schrijft over theater en cultuureducatie.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
R. Baarda en P. Smets, Meer amusement en cultuur in het bve-segment?
Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie, 1999.
Folkert Haanstra, Een kunstcluster voor het mbo? Amsterdam: Max Goote
Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, 2002.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

35

Onpure literatuur
Literatuur in combinatie met andere disciplines
In de hedendaagse literaire cultuur staan de ramen en deuren wijd open.
Samenwerking tussen auteurs en beeldend kunstenaars; ‘performing
poetry’ als goed bezochte podiumkunst; dichters die voordragen begeleid
door deejays of een ‘human beatbox’; het samengaan van poëzie met
nieuwe media, zowel in het erkende werk van Tonnus Oosterhoffals in de
imagescapes van veejays tijdens word ‘slams’ voorafgaand aan
poetrydancepartys: het zijn inmiddels bijna gangbare voorbeelden van de
manier waarop de hedendaagse literatuur zich ook manifesteert.
Frank Tazelaar
Dat deze ontwikkeling niet op zich staat blijkt bijvoorbeeld uit het multidisciplinaire
programma voor het komende Holland Festival. Bij de presentatie daarvan zei
directeur Ivo van Hove in het vervagen van de grenzen tussen de verschillende
disciplines de toekomst van de kunsten te zien.
‘Onpure kunst’ noemde hij de samenkomst van genres en disciplines.
Ook in het recent uitgebrachte vooradvies 2005-2008 spreekt de Raad voor Cultuur
met betrekking tot de letteren positief over het samengaan van verschillende
kunstvormen tijdens tegenwoordig zeer goed bezochte literaire manifestaties en
evenementen. De Raad signaleert in dit verband een verschuiving van leescultuur
naar een ‘literaire cultuur’. Hoe goed het echter ook gaat met die cultuur, zo wordt
in het advies opgemerkt, los daarvan moet het stimuleren tot lezen meer dan ooit
speerpunt zijn van het letterenbeleid: ‘Lezen vormt een belangrijk onderdeel van
literaire cultuur, en dat mag niet vergeten worden nu de publieke aandacht in
toenemende mate uitgaat naar niet noodzakelijk aan het lezen gerelateerde zaken als
festivals en optredens.’
Literatuurorganisatie ‘de Wintertuin’ uit Nijmegen, organisator van het jaarlijkse
Wintertuinfestival in Arnhem en Nijmegen, onderneemt pogingen om juist die
multidisciplinaire literaire cultuur, die ‘onpure literatuur’ om met Van Hove te
spreken, een rol te laten spelen in activiteiten die tot doel hebben het lezen van poëzie
te promoten. Sinds een tweetal jaren initieert de Wintertuin grensoverschrijdende
poëzieproducties die aansluiten bij het hedendaagse uitgaan en de moderne
cultuurbeleving door jongeren. De doelgroep van deze producties is een publiek
vanaf zeventien jaar. Vervolgens vertaalt de Wintertuin onderdelen van deze
producties naar projecten voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Ervaring
leert dat door de concrete aansluiting bij eigen producties die reeds door jongeren
worden bezocht, de verbanden tussen de artistieke inhoud van de scholenprojecten
en de onder jongeren levende subculturen en modes minder gedwongen zijn.

‘Poetry Slam’
Twee voorbeelden van recente projecten die bestaan uit een publieksvariant en een
schoolvariant zijn het project Maatregel dat poëzie en dancecultuur samenbrengt, en
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het project Sensaties, waarin vanuit de poëzie verkenningen worden gemaakt op het
gebied van de hedendaagse beeldende kunst en videokunst.
In het project Maatregel realiseert de Wintertuin producties die een verband leggen
tussen performing poetry en de moderne dance scene. De tweemaandelijks uitgevoerde
producties bewegen zich op het snijvlak van poëzie, nieuwe muziek en dance.
Combinaties van dichters en componisten, producers, deejays, muzikanten of veejays
worden voor een gezamenlijke artistieke uitdaging gesteld. Op uitnodiging van de
Wintertuin delen ze gedurende enige tijd een productieruimte. Het doel van de
samenwerking is het samenvoegen van performing-poetry-acts en danceacts tot een
podiumperformance die muzikaal, tekstueel en visueel nieuw is. Concreet verstrekt
de Wintertuin tweemaandelijks een zestal productieopdrachten aan combinaties van
dich-
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ters en makers uit de dancecultuur. Vervolgens wordt de totstandkoming van de
producties tijdens de studiotijd artistiek begeleid. Tot slot worden de verschillende
acts tot één Maatregel geregisseerd: een zes uur durend totaalprogramma dat bestaat
uit verschillende combinaties van poëzie, beeld en muziek. Deze combinaties willen
niet slecht beeldinterpretaties of geluidsbewerkingen van poëzie zijn, maar acts
waarmee de spanning tussen de intiemere ervaring van het luisteren naar poëzie en
de meer extroverte muziek, dance en beeld beleving voelbaar, zichtbaar en hoorbaar
wordt gemaakt. Of, zoals HP/de Tijd schreef: ‘Het totaalprogramma Maatregel is
opzwepend, opwindend en slaat bruggen tussen poëzie en muziek, theater en
housefeest.’
Deze productie mag succesvol worden genoemd. Er komen vele jonge bezoekers
op de uitvoeringen af, en Maatregels worden landelijk geboekt in het podiumcircuit
en op festivals, onder meer het grote popfestival Lowlands. Als schoolvariant van
deze productie introduceerde de Wintertuin een vorm van ‘Poetry Slam’, waarbij
muziek (deejay), beeld (veejay en computeranimatie) en het publiek (de scholieren)
een grote rol spelen. Poetry Slam, de combinatie van wedstrijd, poëzie en
podiumexpressie waarbij het publiek per ‘slam’ een winnaar kiest, staat in Nederland
nog in de kinderschoenen. Overgewaaid vanuit Amerika via Duitsland, worden vanaf
medio 2000 maandelijkse Poetry Slams georganiseerd in inmiddels tien steden. De
Wintertuin nam in 2002 het initiatief tot de eerste Landelijke Poetry Slam Finale.
Met ingang van 2001 organiseert de Wintertuin elk jaar een scholentournee met
jonge ‘slammers’. Deze dichters, afkomstig uit het groeiende circuit van poetry slam
en performing poetry, worden, geënt op de publieksvariant van het Maatregel-project,
begeleid door een deejay en een veejay. Nu is het zo dat de optredende podiumdichters
alleen al door het gebruik van beats en beelden ver staan van het beeld van dichters
en poëzie zoals dat onder scholieren en jongeren leeft. Toch zijn deze slammers geen
hiphoppers of rappers die haaks op de gekende poëziepraktijk staan. Het gaat hier
om jonge dichters als Sieger M. Geertsma, genomineerd voor de C. Buddingh' prijs
2003, Erik Jan Harmens, wiens poëziedebuut dit jaar zal verschijnen bij een grote
uitgeverij, of Tsead Bruinja, van wie in het Fries verschenen bundels werden bekroond
en die binnenkort in het Nederlands debuteert, eveneens bij een grote, erkende
uitgever. Het grote verschil tussen het beeld dat veel scholieren van poëzie hebben
en het werk van deze dichters is het feit dat de hedendaagse jonge poëzie en de daarbij
horende multidisciplinaire voordracht vaak dichter dan gedacht bij de heersende
subcultuur staan. In die subcultuur of jongerencultuur speelt de combinatie van tekst,
beeld en muziek immers ook een grote rol - tot midden jaren negentig gold dat voor
rap, tegenwoordig voor r&b-clips, voor de hiphop in het algemeen en voor m.c.-acts.
De deelnemende dichters, vijf in getal, verzorgen een Poetry-Slamoptreden op de
school, waarbij de leerlingen door middel van applaudisseren en het maken van ander
lawaai een winnaar mogen kiezen. Ook vertellen de dichters over hun ervaringen als
schrijvende, publicerende dichter die eveneens als act op grote festivals en in het
podiurncircuit optreedt. Van elke dichter wordt voorafgaand aan het optreden één
gedicht gelezen. Leerlingen schrijven per gedicht suggesties over de manier waarop
zij denken dat het gedicht voorgedragen moet worden. Deze suggesties worden na
de voordracht tijdens de slam (met deejay en veejay) besproken met de dichter. Na
dit lesuur krijgen de leerlingen opdracht met twee eigen gedichten, en één bestaand
gedicht, waarvoor suggesties in het lesmateriaal zijn opgenomen, al dan niet op
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muziek of begeleid door computeranimaties, deel te nemen aan de schoolslam die
volgt op het bezoek van de dichters. Aan de schoolslam doet de bovenbouw (4-havo
en 5-vwo) mee. Het publiek, de scholieren, kiest uit alle voordrachten en performances
drie winnaars die de school vertegenwoordigen op de Arnhem/Nijmeegse Scholen
‘Poetry Slam Freefight’ op landelijke gedichtendag. Tijdens het organiseren en
uitvoeren van de schoolslam en het kiezen van de gedichten daarvoor, kunnen
leerlingen advies en commentaar krijgen van de Wintertuin en van de deelnemende
dichters. Docenten krijgen informatie over achtergronden van Poetry Slam.

Sensaties
Een ander project van de Wintertuin, Sensaties, wordt eveneens opgebouwd uit een
publieksvariant en een educatieve variant. Het project wordt uitgevoerd in het lopende
culturele seizoen en schooljaar, 2002-2003.
Met de publieksvariant van Sensaties wil de Wintertuin elementen uit de literatuur,
beeldende kunst, videokunst en theater op een manier verenigen die het fenomeen
van de vaste publieksgroep per verschillende kunstdiscipline - en haar
verwachtingspatronen - op een positieve manier aanvecht. Bovendien wil het project
de deelnemende makers anders en opnieuw laten nadenken over hun discipline, door
een productieve samenwerking te initiëren tussen makers en uitvoerders uit
verschillende kunsten - waarbij een kwalitatief hoogstaand resultaat voorop staat.
Zo heeft niet alleen het publiek hier baat bij: voor de makers kan het
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project artistieke grenzen openbreken. Als publieksvariant van Sensaties, produceerde
de Wintertuin een aantal literaire muziektheaterprogramma's en een expositie in het
Museum voor Moderne Kunst te Arnhem als resultaat van de samenwerking tussen
veertien dichters en beeldend kunstenaars. Deze expositie, met als titel ‘Mooie
woorden’, was te zien van november 2002 tot februari 2003. De volgende combinaties
van dichters en kunstenaars namen er aan deel: Piet Gerbrandy en Roland Scholten,
Albertina Soepboer en Jake de Vos, Grootendorst en Van den Berg en Ingmar Heytze,
Geert Buelens en Dyane Donck. Bart FM Droog en Wilma Somers, Tsead Bruinja
en Melle Smets, Tjitske Jansen en Ineke Kaagman, Mark Manders en Marije
Langelaar. De combinaties ontwikkelden ieder gezamenlijk een nieuw beeldend en
tekstueel kunstwerk, het resultaat van een proces waarin naar elkaar werd
toegeschreven en naar elkaar toegewerkt.
Aan de theaterprogramma's van de publieksvariant van Sensaties ligt in eerste
instantie één schrijfopdracht ten grondslag. Deze opdracht werd verstrekt aan de
auteur Oscar van den Boogaard die een korte, poëtische tekst over ‘gelijktijdigheid’
schreef. Deze tekst fungeerde als rode draad door de theaterprogramma's die tot op
heden bestonden uit de geregisseerde uitvoeringen van drie schrijfopdrachten, twee
compositieopdrachten, een theatermonoloog, twee performances en twee korte films
op basis van die tekst. Aan de programma's namen onder meer de volgende artiesten
deel: Saskia de Coster, Wilfried de Jong, Oscar van den Boogaard, Martin Fondse,
Tjitske Jansen, Erik Jan Harmens, Tonnus Oosterhoff en Daniël Dee.
De scholenvariant van Sensaties is een combinatie van deze twee producties. De
nadruk lag op de combinatie poëzie

en beeldende kunst, evenals in de expositie ‘Mooie woorden’. Een bezoek aan de
expositie behoorde dan ook tot de onderdelen. Maar ook de poëtische tekst van Oscar
van den Boogaard die ten grondslag lag aan de theaterproducties, speelde een grote
rol in het scholenproject. In deze tekst gaat het over de ‘schok van de schoonheid’,
en over de ‘beroering van het gemoed’.

Praktijk
Sensaties is een intensief project dat een zekere mate van zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid van de leerlingen vergt. Voor de uitvoering, op in eerste instantie
twee middelbare scholen, werden vier stageplaatsen gecreëerd, ingevuld door
studenten aan de lerarenopleiding van de Hoge School voor de Kunsten te Arnhem.
Het project had vanaf september 2002 plaats in het kader van de les Nederlands en
CKV, voor de vierde klassen havo en vijfde klassen vwo. Sensaties werd opgebouwd
uit drie verschillende delen bestaand uit een opdracht en een achtergrond of
theoriegedeelte; een inleiding met museumbezoek en twee gastlessen. Per klas vroeg
het project twee lessen voor de inleiding; twaalf voor de eerste opdracht; twaalf voor
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de tweede opdracht en drie lessen voor de derde opdracht. De duur van deze eerste
uitvoering van het project was drie maanden. Kort samengevat kende deze eerste
uitvoering van Sensaties de volgende vorm: in het eerste deel kwam zowel het
beschrijven van beelden als het kijken naar videokunst aan de orde. Dit deel ging in
op werk van de kunstenaars Marina Abramovic, Bill Viola en Orlan. In de
theorielessen werd het werk toegelicht met videobeelden en cd-rom's. In de daarmee
samenhangende praktijklessen werd ingegaan op de techniek van het weergeven en
overbrengen van een beeld. Hoe maak je een korte video die een sensatie oproept,
een beroering van het gemoed veroorzaakt, zoals het werk van de behandelde
kunstenaars? In de opdracht stond het traject van het maken centraal. Dat traject
begint bij het schrijven van de tekst van het script, en via het maken van een
storyboard leidt het tot het opnemen van de videobeelden. Leerlingen bedachten
gezamenlijk beelden die ‘de schok van de schoonheid’ zouden veroorzaken, en
schreven in kleine groepjes korte scripts. In deze scripts moest het beeld worden
opgeroepen. Vervolgens verwerkten ze het script tot een storyboard, waarna dit onder
regie van de leerlingen opgenomen werd. De gemaakte films werden vertoond tijdens
de slotmanifestatie van de eerste uitvoering van Sensaties, in december 2002.
Vervolgens werden vijf gedichten behandeld die onderwerp waren van een beeld,
een foto, videofilm of animatie. Voorafgaand aan het bekijken van de kunstwerken
- onder meer in de expositie ‘Mooie woorden’ - en de animatiefilmpjes - onder meer
uit het project Dicht/Vorm - werd het gedicht door de leerlingen bewerkt tot script
voor een samenvatting in een korte reeks beelden en vervolgens tot een storyboard.
In het tweede deel van het project werd werk getoond van beeldend kunstenaars
die een relatie leggen tussen tekst en lichaam: Shirin Neschat,
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Jenny Holzer en Peter Greenaway. Dit onderdeel leidde tot veel discussie; de
lichamelijkheid van het werk werd interessant bevonden, maar ook vaak als
ongemakkelijk ervaren. Aan de hand van dia's, beeldmateriaal in het leerlingenboek
en video, werd ingegaan op dit werk waarin poëtische teksten worden gebruikt als
lichaamskunst en daarmee een volledig nieuwe lading krijgen. Leerlingen werd
gevraagd een keuze te maken uit de poëziebloemlezing in het leerlingenboek en uit
het gekozen gedicht één zin of één woord te schrijven of te tekenen, ergens op het
lichaam. Van dit opschrift werd een foto gemaakt. De opdracht leidde tot een
indrukwekkende diapresentatie tijdens het eindfeest van Sensaties.
In het slotdeel stond het gebruik van beeld in de tekst centraal. Er werden gedichten
gelezen van Paul van Ostaijen waarbij de mogelijke rol van typografie in poëzie
werd besproken; van Tonnus Oosterhoff die op zijn site tekstuele computeranimaties
toevoegt aan gedichten en van Sieger M. Geertsma die hetzelfde doet met grafische
computeranimaties. Laatstgenoemde gaf op de scholen een demonstratie. Leerlingen
werd gevraagd zelf een gedicht te schrijven en dat te bewerken op de computer, of
om er, naar Van Ostaijen, een typografische variatie op te maken. Ook deze gedichten
en beelden werden gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie van Sensaties.
De eerste uitvoering van het Sensatieproject, vond vanaf september 2002 plaats
op de scholen Gelders College en Mozaïek in Arnhem. Deze uitvoering eindigde in
december 2002. Naast de beoordeling van de verschillende opdrachten en de
presentatie daarvan tijdens de slotmanifestatie, werd het project geëvalueerd door
middel van een enquête onder de leerlingen en docenten. Daaruit komt een positief
beeld naar voren. Het project wordt door de leerlingen als anders en prikkelend
ervaren. Hetzelfde geldt voor de gelezen en behandelde poëzie. De zelfwerkzaamheid
wordt door een groot deel van de leerlingen redelijk positief beoordeeld, de intensiteit
van het project vindt men minder. Uit de enquête kwam eveneens naar voren dat de
deelnemende leraren de organisatie en inhoud van Sensaties goed vonden.
Ook hier was de kanttekening dat het project intensief was, en beter in delen of
over een langere periode uitgevoerd zou kunnen worden.
De Wintertuin ziet in de deelname aan het Maatregel-project en in het verloop en
de evaluatie van deze eerste uitvoering van Sensaties op scholen, genoeg reden om
ook het komende seizoen door te gaan met het maken van scholenvarianten van de
eigen producties. De verschuiving van leescultuur naar literaire cultuur is, als
onderdeel van een grotere beweging in cultuur en kunsten, geen ontwikkeling die
vooral bijdraagt aan ontlezing. Het ‘onpure’ kan het beleven én het lezen van literatuur
ook in de hand werken.
Frank Tazelaar is artistiek directeur van de Wintertuin.
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GLO: the state of the art
Hoe staat het nieuwe vak ervoor?
In 1996 startte het eerste proefproject op het gebied van Geïntegreerd
Literatuuronderwijs (GLO). Enkele jaren later werd de Tweede Fase
ingevoerd, maar het ideaal van een verplicht vak literatuur had het
inmiddels niet gehaald. Scholen konden kiezen voor een eigen invulling,
als ze maar met één eindcijfer op het rapport kwamen en dat deden ze ook
vrijmoedig. Wat is er na zeven jaar overgebleven van de GLO-gedachte?
Enkele stemmen uit de praktijk.
Cor Geljon

Niet van vandaag of gisteren
De pogingen om te komen tot meer samenwerking in het literatuuronderwijs zijn
niet nieuw. In 1947 verscheen het schoolboek Literatuurgeschiedenis van
West-Europa. De gebruikers wordt geadviseerd aan het begin van het schooljaar een
vakoverstijgende bespreking te organiseren om de werkwijzen te regelen ‘en eventueel
de Neerlandicus te vragen enkele paragrafen over vreemde literaturen voor zijn
rekening te nemen, opdat er zo weinig mogelijk hiaten in het totaalbeeld ontstaan’.
Of het boek veel gebruikt werd, is niet duidelijk, maar mijn exemplaar uit 1973
was toch al een tiende druk. In 1970 hield de Utrechtse hoogleraar Algemene
literatuurwetenschap J.C. Brandt Corstius in het blad Levende Talen zelfs al een
pleidooi voor een ‘leraar literatuur’, die het vak zou moeten geven in aparte uren in
het rooster. Hij dacht daarbij aan algemene literatuurwetenschappers, maar ook aan
talenleraren met speciale interesse. Of er in de Mammoetperiode op ruime schaal
sprake is geweest van samenwerking tussen de talen is niet met cijfers hard te maken,
maar er zijn in elk geval diverse vakoverstijgende projecten rondom een thema of
stroming bekend.
Algemeen geldende onderwijsveranderingen komen meestal alleen topdown tot
stand en met de komst van de Tweede Fase leek het er even op dat het vak literatuur
eindelijk gerealiseerd zou worden. In september 1996 startte een netwerk van zes
scholen met een proefproject ‘Geïntegreerd Literatuuronderwijs’. Het voornaamste
doel was aan de hand van praktijkervaringen vorm te geven aan een vakoverstijgende
programma GLO. Men hoopte antwoord te vinden op vragen als: hoe verloopt een
dergelijk proces, hoe past zo'n vak in de schoolorganisatie, welke knelpunten en
weerstanden kom je tegen en hoe overdraagbaar zijn de modellen? Enkele jaren later
moest ook de rest van de scholen een vorm vinden voor het nieuwe
literatuuronderwijs. Sommige gingen gewoon op de oude voet voort, andere begonnen
met een voorzichtige samenwerking of besloten enthousiast tot een radicale omslag.
In juni 2001 schetste het CPS aan de hand van een kleine enquête een globaal
beeld van de lopende ontwikkelingen. De conclusie luidde dat de verplichting tot
een apart cijfer in elk geval iets teweeg had gebracht. Meer dan de helft van de scholen
was bezig met een vorm van samenwerking, een kwart beperkte zich voorlopig tot
een aspect, bijvoorbeeld het leesdossier of projecten, een vijfde werkte op meer
fronten samen en een kleine groep kende al het vak letterkunde. Daar waar men
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duidelijk naar elkaar toe bewoog, werd de actuele situatie als een tussenfase gezien.
Scholen die al een hoge mate van integratie gerealiseerd hadden, gaven aan dat ze
nog steeds het eindpunt niet bereikt hadden. Kortom: de integratie was een groeimodel,
het literatuuronderwijs was in beweging.
We zijn nu twee jaar verder. Wat is er terechtgekomen van de idealen van de
pioniers van 1996 en hoe doen andere scholen het? Drie verhalen uit de praktijk en
een terugblik van de twee ‘godfathers’ van het proefproject.

Veenendaal: still going strong
Het Christelijk Lyceum Veenendaal is een van de zes experimenteerscholen van het
GLO-netwerk uit de periode 1996-1999. De docenten denken nog steeds dankbaar
terug aan de eerste jaren toen de overheid aan de deelnemende leraren ontwikkeltijd
beschik-
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baar stelde. Dat is een uitstekende investering gebleken, omdat men in betrekkelijke
rust kon nadenken over hoe het onderwijs ingericht moest worden. De primaire
motivatie om met het GLO-project mee te doen was de behoefte om zoveel mogelijk
tijd en samenhang binnen het curriculum te behouden, omdat men zag aankomen
dat literatuur een margeverschijnsel dreigde te worden. In Veenendaal koos men
voor een apart vak Literatuur, met als schoolboek Metafoor. De nieuwe sectie
Literatuur werkte vanaf het begin nauw samen met de sectie CKV-1, met name op
het punt van toetsing.
Het eerste winstpunt van de geïntegreerde aanpak was dat zowel bij het verwerven
van termen en begrippen als bij de literatuurgeschiedenis de leerlingen zelf gingen
inzien dat het bij de verschillende talen en literatuurtradities op dezelfde manier
werkt. Voor de leerlingen is GLO inmiddels de gewoonste zaak van de wereld; ze
weten niet beter. Het belangrijkste winstpunt voor de docenten is de ervaring dat de
samenwerking tussen GLO en CKV-1 een interessante verrijking geeft. Door het
veelvuldige overleg heeft men inmiddels schoolbreed dezelfde opvatting over waar
het met de twee vakken naar toe moet. Kunstcoördinator André van Dijk: ‘Het gaat
ons om de culturele en literaire ontwikkeling van de leerling. Zo leggen we de
eindtermen aan de leerlingen uit en zo begrijpt de hele school dat. Zoals je bij CKV-1
merkt dat je eerst alleen van muziek hield en langzamerhand ook dans en theater
gaat appreciëren, zie je dat er ook in de literatuur verschillende dimensies zijn, die
je moet leren ontdekken. Dat noemen wij in alle eenvoud ontwikkeling. De eindtoets
is een voordracht over het kunstdossier en het literatuurdossier. De leerling begint
vanuit de culturele autobiografie die hij schreef toen hij aan zijn dossier begon en
twee of drie

jaar later verantwoordt hij zich voor zijn literaire en culturele ontwikkeling; het is
een soort zelfevaluatie. We hebben met elkaar duidelijke beoordelingscriteria
ontwikkeld en we passen die op ongeveer dezelfde manier toe. Alle leerlingen weten
precies wat uiteindelijk van ze verwacht wordt. Ze kennen de criteria die wij hanteren
en die staan ook nog een keer op het internet: www.clv.nl. De docenten CKV-1 en
literatuur nemen in duo's de examens af. Twintig examinatoren met allemaal dezelfde
opvatting. Dat is voor ons een verworvenheid.’
Voortdurende herbezinning blijft nodig. Zo moet men er steeds weer voor waken
dat het vak niet alleen bestaat uit Nederlandse en Engelse literatuur plus een klein
beetje Frans en Duits, maar dat er werkelijke integratie plaats vindt.
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Rotterdam: terug naar af
Het Rotterdams Montessori Lyceum behoorde eveneens tot de groep van zes pioniers
en de eerste jaren ging het ook niet slecht. Men koos niet voor een apart vak, maar
voor intensieve samenwerking: één leesdossier, gezamenlijke proefwerken, één
methode: Eldorado. De contactpersoon bezocht trouw de bijeenkomsten en probeerde
haar ervaringen over te dragen aan de collega's. Maar toen zij de school verliet, was
het voorbij. Docente Nederlands Doesjka Lansdaal: ‘Er zijn een aantal redenen
waarom het project eigenlijk mislukt is. Het heeft een aantal jaren aardig gedraaid,
omdat we Esther Peze hadden, een krachtige persoon. Die had een voorsprong op
ons allemaal en ze had er ook veel in geïnvesteerd. Maar vanaf het begin was het
project eigenlijk teveel opgehangen aan haar enthousiasme. Ze wist veel, deed veel
en nam de collega's werk uit handen. Maar er was meer. De verantwoording voor
het literatuuronderwijs kwarn steeds meer alleen op de schouders van de neerlandici
terecht en dat werd op den duur een te zware taak. De samen-
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werking tussen de talensecties was ook niet altijd optimaal en toen de vergaderingen
op een ongunstig tijdstip geplaatst werden, werd het overleg steeds moeilijker.
Bovendien vroeg de invoering van de Tweede Fase erg veel tijd en dan is literatuur
maar een klein onderdeel, dat de toch al overbelaste docenten relatief veel tijd en
inspanning kostte. Daarbij kwam dat we niet altijd het gevoel hadden dat we genoeg
support kregen van de schoolleiding en de roostermaker. En de rest van de school
vond dat wij er veel te belangrijk over deden. We hebben er verschillende malen
over vergaderd en daar kwam naar voren dat de meeste docenten de literatuur toch
liever weer bij het eigen vak hadden. De docenten vreemde talen misten de literatuur
als ondersteuning van de taalverwerving. Anderen wilden graag hun eigen
stokpaardjes berijden. Allemaal factoren waarom we het project uiteindelijk
afgeblazen hebben. Misschien moeten we nog wel eens samen een project doen en
we blijven in ieder geval overleggen, zodat leerlingen niet verschillende keren
hetzelfde moeten doen. We zijn nog wel een paar keer op het landelijk overleg GLO
geweest als gast, maar eigenlijk zijn we weer terug bij af.’

Amstelveen: op eigen kracht
De voornaamste aanleiding voor het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen om
iets te doen aan integratie was de dreigende reductie van het literatuuronderwijs, met
name bij de vreemde talen. Sectiehoofd Martijn Koek: ‘We dachten toen: misschien
moeten we de krachten bundelen. Er is heel veel vergaderd en we moesten vooral
veel scepsis overwinnen. Het eerste resultaat was een compromis, waarbij we allemaal
nog wel binnen de eigen taal literatuur gaven, maar toch probeerden intensief samen
te werken. Dat hebben we een jaar geprobeerd, maar het verliep niet naar tevredenheid.
En juist omdat het niet goed liep, ging een aantal kritische collega's opeens overstag
en vond dat we dan maar helemaal moesten integreren. De sectie Duits was de enige
die nog tegenwerking bood, maar toen heeft de schoolleiding de knoop doorgehakt.
Dat is nu drie jaar geleden.’
Zonder de steun van buiten ontwikkelde het KKC een eigen leerplan. Literatuur
werd een apart vak, ook in het rooster en op het rapport. De sectie literatuur bestaat
uit elf mensen, zes neerlandici en vijf docenten moderne vreemde talen. In de lessen
staat het leesdossier centraal en een groot deel van de lessen is daarmee gevuld. Er
wordt vooral thematisch gewerkt. In het dossier moeten alle talen die de leerlingen
volgen vertegenwoordigd zijn. Per jaar lezen ze voor Nederlands vier boeken en voor
de ‘heelvakken’ een boek per taal; dat is dus maximaal zeven. Vier daarvan komen
in het dossier. Boeken uit een ander taalgebied mogen in vertaling gelezen worden,
wat overigens in het begin een belangrijk strijdpunt was.
Ieder jaar wordt afgesloten met een groepsgesprek tussen vier leerlingen en twee
docenten over de vier dossiers die daar liggen. Alles is erop gericht om de leerlingen
te laten praten over literatuur en daarom werken ze veel in groepjes. Daarnaast krijgen
alle leerlingen de West-Europese literatuurgeschiedenis in de breedte, dus niet alleen
van de talen die ze gekozen hebben. De methode Literatuur zonder grenzen voldoet
daarvoor redelijk. Het eindcijfer wordt bepaald door een schriftelijke toets over de
literatuurgeschiedenis (25%) en het groepsgesprek over het leesdossier (75%).
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Als grootste winst van GLO noemt Martijn Koek ‘de literaire ontwikkeling als
een ondeelbaar proces’. Daarnaast is de samenwerking tussen de secties een
belangrijke verworvenheid. ‘Je leert van veel elkaar. In het begin waren we sterk
gericht op de Nederlandse literatuur, maar in de loop van de tijd is de invloed van
de andere talen groter geworden. Bovendien kun je als zelfstandig vak Literatuur
ook makkelijker contact zoeken met culturele instellingen buiten de school, zoals
met de bibliotheek in Amstelveen waar we leuke dingen mee doen. Die contacten
zijn opeens veel duidelijker dan wanneer je versplinterd opereert.’
Volgens Koek is het enige waarop het nog op stuk kan lopen het gebrek aan tijd
en de frustratie dat je eigenlijk meer zou willen doen. Vooral de mensen uit de
vreemde-talenhoek hebben een leesachterstand en dan is er te weinig gelegenheid
om die in te halen. Bij de neerlandici speelt dat iets minder, omdat het aantal boeken
uit de andere talen aanzienlijk kleiner is. En omdat zo weinig scholen op deze manier
werken, moet je heel veel materiaal zelf maken en dat vreet tijd. De school is nu
uitgenodigd om te participeren in het landelijk overleg van GLO-scholen en daar
verwachten ze veel van.
Martijn Koek: ‘Wij hebben het op het KKC tot nu toe helemaal zelf moeten doen,
maar dat geeft ook wel het trotse gevoel van: het is ons vak dat we zelf gemaakt
hebben!’

Omzien in verwondering
Theo Hoebers en Theo Witte, de drijvende krachten achter het scholennetwerk dat
in 1996 startte met het opzetten van een GLO-programma, kijken met gemengde
gevoelens terug op de afgelopen periode. De zes proefscholen zijn enthousiast
begonnen. De vertegenwoordigers kwamen regelmatig bij elkaar en toen de financiële
ondersteuning na verloop van tijd ophield, bleef men bijeenkomen om van elkaar te
leren en vooral om elkaar moed in te spreken. Dat netwerk bestaat nog
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steeds, al zijn er in de loop van de tijd twee scholen afgevallen. De eerste die afviel
was een typisch voorbeeld van een topdown-aanpak, een school waar de schoolleiding
graag GLO wilde invoeren, maar de docenten moeilijk meekreeg. Bij de tweede
afvallige was het project te veel opgehangen aan een enthousiaste leraar. Maar bij
de overgebleven scholen loopt het goed. Wat op de andere scholen gebeurde is niet
altijd even duidelijk. Witte schat dat op dit moment op tien procent van de scholen
de leerlingen zullen merken dat er op de een of andere manier door de docenten
samengewerkt wordt en dat een op de twintig scholen literatuur als een apart vak
geeft. Het blijkt dat de meeste scholen in 1999 wel wat anders aan hun hoofd hadden
dan GLO. En waar docenten elkaar wel vonden, zag je al gauw dat de problemen
zich opstapelden.
CKV-1 was een nieuw vak dat vanaf het begin verplicht werd gesteld en is nu niet
meer weg te denken. Literatuur was eigenlijk ook een nieuw vak, maar had al een
eigen geschiedenis en moest een beroep doen op vrijwilligheid. In moeilijke tijden
had men wel wat anders te doen. En zo werd het zwemmen tegen de stroom in. En
na 1999 was er vanuit de overheid eigenlijk nauwelijks meer belangstelling voor
GLO.
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen blijft de medewerking van de
schoolleiding, want de samenwerking loopt meestal vast op organisatorische
problemen. Bovendien blijken soms ook de cultuurverschillen tussen leraren
Nederlands en vreemde talen een struikelblok te zijn. Neerlandici hebben volgens
Witte in het algemeen meer met literatuur dan hun collega's van de moderne vreemde
talen, die zich vaker op de taalverwerving richten. De laatsten hebben binnen GLO
dan ook nog te weinig inbreng.
De bezieling ligt in de meeste gevallen bij de neerlandici en die krijgen dan
automatisch de zwaarste lasten op hun schouders.

Opnieuw voor de keuze
Na de publicatie van de nota Keuzes zichtbaar maken in januari 2003 lijkt het weer
veel aantrekkelijker te worden om de literatuur terug te brengen bij de vakken. Witte
en Hoebers zijn tamelijk somber over de toekomst. Als de voorgestelde regeling
geëffectueerd wordt, staan de scholen voor de tweede maal voor een keuze. In 1999
was het ene eindcijfer nog een stimulans om naar samenwerking te streven. Nu zullen
veel schoolleiders de regelgeving opvatten als een signaal tot restauratie van de oude
situatie. Maar ze gaan in elk geval door met jaarlijkse bijeenkomsten van het bestaande
netwerk en er worden nu ook nieuwe scholen uitgenodigd. Daarmee hopen ze een
duidelijker stem te krijgen in het onderwijsveld, bijvoorbeeld naar Levende Talen,
dat met GLO veel te weinig doet. Ook in Amstelveen en Veenendaal ziet men zich
geplaatst voor het dilemma GLO verder ontwikkelen of de literatuurcomponent
teruggeven aan de vakken. André van Dijk: ‘Maar er is een verschil met het dilemma
van 1997. Toen wisten we niet waar we aan begonnen, het was een theoretische
keuze. Nu kunnen we een beslissing nemen op basis van een aantal jaren praktijk,
we zijn min of meer ervaringsdeskundigen.’
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Daarbij komt voor Van Dijk nog een tweede vraag: ‘Moeten we ook niet meer
aandacht besteden aan ons eigen cultureel erfgoed, zoals de ons omringende landen
doen?’
En Martijn Koek hoopt dat hij zijn team weer meekrijgt, want hoewel iedereen nu
heel loyaal meewerkt, zijn er misschien toch enkelen die diep in hun hart
terugverlangen naar de oude situatie.
Het is duidelijk: GLO heeft het niet makkelijk gehad en als de randvoorwaarden
niet verbeteren, zal de tegenwind alleen nog maar toenemen. Een literatuurcoördinator
met een aantal taakuren zou wel het minste moeten zijn. Theo Hoebers voelt wel iets
voor een nieuw vak ‘Kunst’, dat is opgebouwd uit 200 uur CKV-1 en 200 uur
Literatuur.
Het grote probleem is dat het veld op het gebied van de literaire vorming nog
steeds veel te verdeeld is. Het zou prachtig zijn als docenten eindelijk eens met één
mond zouden spreken als de beleidsmakers hen raadplegen. Maar iedereen weet dat
dit voorlopig een illusie is, of om met André van Dijk te spreken: ‘De meerderheid
van de veldwerkers is het eigenlijk maar over één zaak eens: het aantal
studievreugd-uren literatuur in de huidige lessentabel is te weinig.’
En daarmee alleen maak je geen nieuw beleid.
Cor Geljon was vakdidacticus aan de Vrije Universiteit en docent Nederlands in het
havo/vwo. Hij is nu betrokken bij verschillende projecten op het gebied van
leesbevordering en culturele en kunstzinnige vorming en is medeauteur van de CKV-1
methode Palet.

Gebruikte literatuur
H.A.C. Spruyt-Spoelstra e.a., Literatuurgeschiedenis van West-Europa. Zwolle:
Tjeenk Willink, 1947.
Theo Hoebers, Samenwerking in het literatuuronderwijs. Amersfoort: CPS
talencentrum, 2001.
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column
Grenzeloze literatuur
Jacques de Vroomen
De leerstof op school is overzichtelijk geordend in domeinen. Economie omdat er
in de samenleving geld verdiend moet worden. Geschiedenis omdat er meer is, was,
dan het hier en nu. Aardrijkskunde omdat de globalisering geen recente uitvinding
is. Vreemde talen omdat je met Nederlands alleen niet ver komt. En CKV? Voor het
esthetische domein? Ja, maar ook nee, want kunst laat zich niet zo gemakkelijk
afpalen. Kunst is psychologie, maatschappijleer, geschiedenis, levensbeschouwing.
Kunst is veel meer dan een schoolvakdomein.
Ik schrijf deze column in dagen van oorlog. De Tweede Golfoorlog is drie weken
oud en zit er wel zo'n beetje op. De Amerikaanse leiders zijn dagelijks in beeld
geweest. Het kon helaas niet anders heb ik begrepen. Het Iraakse volk moest bevrijd
worden. De oorlog was een noodzakelijk medium voor de export van vrijheid van
meningsuiting, democratie en een open economie. Naast de geloofsbelijdenissen
waren er ook oorlogsbeelden op de televisie. Beelden van gewonde en gedode Iraki's.
Als het om burgers ging was dat heel erg want dat was niet de bedoeling geweest,
werd er steeds bij gezegd. Dode Iraakse soldaten waren gelukkig geen burgers. Soms
keek ik niet naar de televisie en las ik Euripides, omdat ik met mijn verjaardag zijn
Verzameld werk in de vertaling van Gerard Koolschijn cadeau had gekregen.
In 431 vóór Christus breekt de Peloponesische oorlog uit. Wie wordt de baas in
Griekenland? Athene of Sparta? De Athener Euripides trekt enthousiast ten strijde,
want er wordt gevochten voor een kostbaar ideaal: de Atheense vrijheid en democratie
in plaats van de Spartaanse dictatuur. Langzamerhand komen er haarscheurtjes en
scheuren in de overtuiging van de schrijver/soldaat. Vecht Athene echt alleen maar
voor de verdediging van de democratie? De schellen vallen Euripides pas goed van
de ogen in het jaar 416. De bewoners van het eiland Melos kiezen voor de verkeerde
partij. De Atheense bestuurders vinden dat er gestraft moet worden met krachtige
voorbeeldwerking. Er wordt een leger naar Melos gestuurd. Alle mannelijke bewoners
van het eiland worden gedood. De vrouwen en kinderen als slaven weggevoerd.
Euripides is diep geschokt, want na Melos past de oorlog niet meer in de wikkel
‘vrijheid en democratie’. De imperialistische doelstellingen van zijn vaderstad lieten
zich niet meer camoufleren.
Een jaar later schrijft Euripides zijn tragedie Trojaanse vrouwen. Geen toneelstuk
over een mythologische voltooid verleden tijd, maar over een gruweldaad van een
jaar geleden. En over vrouwen die in mannenoorlogen altijd aan het kortste eind
trekken. Prijs je niet gelukkig vóór je dood gaat. Hekabe, koningin van het verslagen
Troje, zegt het zo:
‘Dwaas zijn stervelingen als zij blij zijn met
Succes dat eeuwig lijkt. Het lot gedraagt zich
Als een idioot. Het springt van hot naar her
En niemand heeft ooit zijn geluk in eigen hand’
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Literatuur als psychologie, maatschappijleer, levensbeschouwing. Het is bijna
blasfemisch om bij Trojaanse vrouwen over ‘esthetica’ te spreken. Ik heb van
Euripides over de Tweede Golfoorlog meer geleerd dan van de deskundigen die in
de afgelopen oorlogsweken zoveel uren mijn televisiescherm gevuld hebben.
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‘Move your ass into your vocation’
Het werk van Rascha Peper in klas en leeskring
In mei verscheen van de hand van Rascha Peper de omvangrijke roman
Wie scheep gaat. Reden genoeg voor een overzichtsartikel van haar werk,
dat lezers aanspreekt van heel uiteenlopende leeftijden en achtergrond.
Joop Dirksen
De Nederlandse literatuur kent een weldadige verscheidenheid in kleuren, geuren en
smaken. Hollandse binnenkamertjes, met een realisme dat naar bloemkool ruikt,
literaire reconstructies van het eigen leven, filosofische exercities in verhaalvorm,
exploraties van de kelders van de menselijke geest: allemaal terug te vinden in de
literaire oogst van één kalenderjaar. Sommige auteurs schrijven hun hele leven lang
hetzelfde boek, in dezelfde stijl (Jan Wolkers), andere ondergaan een complete
metamorfose (Leon de Winter), weer andere beoefenen dan weer eens het ene, dan
weer het andere genre, hebben allerlei registers tot hun beschikking (Harry Mulisch,
onze nationale Homerus).
In het werk van Rascha Peper is enerzijds sprake van een grote afwisseling van
onderwerpkeuze en stijl, anderzijds is vrijwel elk verhaal en elke roman duidelijk in
een herkenbare toonsoort gecomponeerd, zonder overigens ooit eentonig te worden.
Rascha Peper, pseudoniem van Jenny Strijland, geboren in 1949, begon een studie
Nederlands in Amsterdam op het moment dat daar de democratisering toesloeg: in
plaats van Leopold en Gerhardt kwamen Marx en Lenin op het collegerooster. De
vervreemding die dat teweeg heeft gebracht, is in haar werk duidelijk aan te wijzen.
Peper werkte als lerares Nederlands - ook daarvan zijn sporen in haar verhalen en in
haar nieuwe roman Wie scheep gaat terug te vinden. Ze schreef eerst de roman
Oesters die echter pas werd uitgegeven na haar debuut, de verhalenbundel De
waterdame. Ze brak door met de roman Rico's vleugels, die werd genomineerd voor
de AKO Literatuurprijs. Daarna verschenen nog Russisch blauw, de verhalenbundel
Oefeningen in manhaftigheid, de roman Een Spaans hondje, de novelle Dooi en dan
nu de omvangrijke roman Wie scheep gaat.
Opmerkelijk is Pepers start: Oesters is een duidelijk autobiografische roman die
de situatie beschrijft waarin de jonge Olga terechtkomt - pril studente Nederlands in
Amsterdam - als ze verliefd wordt op een veel oudere man, de kunsthandelaar Frank.
De reactie van de buitenwereld is voorspelbaar: wat moet je met iemand die nog
ouder is dan je vader? Het wordt pas echt problematisch voor haar als ze ook verliefd
wordt op een leeftijdgenoot, en dus moet kiezen. Peper lijkt na dit boek geschrokken
van haar eigen openhartigheid: hooguit in een aantal van haar verhalen komt er nog
materiaal rechtstreeks uit haar eigen leven; in de rest van haar werk bouwt ze een
veilige afstand in: mannelijke hoofdpersonen en beginsituaties die ver van haarzelf
afstaan. Desalniettemin tekent ze ook als ze over heel uiteenlopende verzonnen
figuren schrijft natuurlijk een haarscherp zelfportret door de keuze van die figuren,
en door de reacties op de gebeurtenissen waarmee zij hen confronteert.

Passie
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Pepers hoofdpersoon is iemand die, als hij al op gebaande paden verkeert, daarvan
gaat afwijken; iemand die niet zakelijk is, geconfronteerd wordt met een passie, een
gedrevenheid die onalledaags is en stappen verlangt die leiden tot breuken met de
omgeving. Het leven lijkt pas waardevol als juist de gebruikelijke waarden worden
losgelaten: alles in dienst van de passie.
Tegenover de gepassioneerde staat in haar werk steeds een nuchtere, zakelijke
figuur die duidelijk de sympathie van de schrijfster niet heeft.
Dat begint in Rico's vleugels. Cecile Rochèl, geboren Rondee, heeft een passie,
een gedrevenheid die tot de mooiste schelpencollectie ter wereld heeft geleid. Haar
man Eduard lijkt die passie te delen, maar in hem broeit zijn pedofiele geaardheid:
hij heeft al eerder in zijn leven letterlijk alles willen opgeven voor de liefde van een
jongen die hij als diplomaat in Tunis ontmoet had. Die onbeheersbare drang naar de
liefde van een jongen voelt hij weer bij zich opkomen als hij bij zijn nieuwe woning
aan de rand van de Nederlandse
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duinen de vijftienjarige Rico ontmoet. Dan beseft hij dat de schelpenverzameling
slechts een sublimatie is van zijn werkelijke passie. Tegenover deze twee
gepassioneerden staat museumdirecteur Ernst Bol, die juist alles doet om de passie
op afstand te houden: hij benadert Cecile en Ernst en hun schelpen zo nuchter
mogelijk, is alleen geïnteresseerd voorzover de collectie een aanvulling is voor zijn
museum. Hij constateert dat Cecile er alleen maar op uit is om te pronken met haar
verzameling - als een compensatie voor haar eigen lelijkheid, verzamelt ze mooie
schelpen, stelt hij ietwat vals -, en dat Eduard écht van de schelpen lijkt te houden,
terwijl Bol er ‘uit een halfbewuste angst om een grens te overschrijden’ nooit aan
begonnen is om privé iets te verzamelen, uit angst voor een passie die goed
wetenschappelijk werk onmogelijk maakt.
In Russisch blauw staat tegenover Lex, de mislukte leraar die gefascineerd is door
de Romanovs, de Russische keizerlijke familie - zeker als hij gaat vermoeden dat er
een familierelatie is tussen hem en hen -, de nuchtere Sweder, die stelt dat een passie
prima is, als je haar tenminste te gelde kunt maken.
In Een Spaans hondje maken we kennis met drie broers: de grillige Felix,
wiskundige, lijdend aan Gilles de la Tourette; Victor, mislukt architect, die zijn passie
volgt, zonder enig bericht achter te laten voor zijn familie ervandoor gaat, mee gaat
bouwen aan een bizarre kathedraal in de uitlopers van de Sierra Nevada; en als derde
broer de nuchtere tegenhanger Jasper, de zakelijke, keurige, sociaal aangepaste
zakenman, die overigens wel voortdurend vreemd gaat.
In Dooi maken we kennis met Ruben, een man die emoties op afstand houdt, de
nuchterheid zelve is, en vol onbegrip terugdenkt aan zijn overleden vader die zijn
gezin in de steek liet om een passie te volgen, namelijk het vinden van de coelacanth,
een schijnbaar uitgestorven merkwaardig soort vis. Pas als Ruben in de afzondering
waarin hij noodgedwongen is komen te verkeren, door de bliksem van een plotselinge
verliefdheid getroffen wordt, begint hij begrip te krijgen voor de keuze van zijn
vader.
Wat duidelijk uit deze verhalen naar voren komt, is: wil je vrede vinden in dit
leven, geluk, dan moet je je bestemming, je ‘roeping’ volgen, ongeacht wat dat voor
effecten heeft op je omgeving. Felix uit Een Spaans hondje treft op de vloer van die
merkwaardige kathedraal het zinnetje ‘Move your ass into your vocation’ aan, en
alhoewel hij niet in God gelooft, net zo min als zijn ‘schepper’, de auteur, beschouwt
hij die zin als ‘een vingerwijzing van God zelf’.

Tegen de stroom in
Rico's vleugels, het boek waarmee Rascha Peper doorbrak, is alleen al opmerkelijk
doordat het een pedofiele relatie zó beschrijft dat zelfs de meest starre
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vooringenomenheid tegenover pedofilie aan het wankelen gebracht wordt. Het is een
prestatie van formaat als je een relatietype dat zeker in het huidige tijdsgewricht
vrijwel alom alleen maar weerzin oproept zo kunt verwerken in een roman dat er bij
vrijwel elke lezer nuancering in zijn houding tegenover, ja zelfs begrip voor een
pedofiel ontstaat. Heel wat van mijn leerlingen beschrijven verwonderd dat ze
inderdaad begrip hebben gekregen voor iets wat ze tevoren volstrekt onbegrijpelijk
vonden. Dat mag een van de sterke kanten van literatuur genoemd worden: voor de
lezer die zich al lezend inleeft in een mens ‘met een afwijking’ ontstaat een heel
andere kijk op die mens. Ieders gedrag is, vanuit de persoon zelf, volstrekt
verklaarbaar: alles weten is alles begrijpen - wat natuurlijk iets anders is dan
goedkeuren!
Voor een gepassioneerde liefde zet je alles op het spel. Bij Romeo en Julia en alle
(moderne) variaties op dat thema jongen/meisje/liefde vinden we dat prachtig, een
boek als Kartonnen dozen van Tom Lanoye laat lezers ervaren dat ook een homofiele
passie meeslepend is, en daar kijken velen, ook moderne,
‘alles-moet-kunnen-leerlingen’ vanuit hun vooroordelen aanvankelijk vreemd
tegenaan; Rico's vleugels toont de passie van een pedofiel van binnenuit en tart
daarmee het zwart-witdenken ten aanzien van pedofilie.

Stijl
Dat Peper kan schrijven, laat ze (ook) zien in de verhalenbundel Oefeningen in
manhaftigheid, die ook te lezen is als een serie stijloefeningen. ‘Notities van een
pornograaf’, over een crimineel, is geschreven in een rauwe, harde stijl; daartegenover
staat het ‘zachtaardige’ ‘Opus Benottii’, over een jonge tekenaar die de frustraties
over de mislukte relatie met zijn vriend, verwerkt in een bezoek aan Florence, waar
hij innerlijke rust hervindt; opvallend zijn ook ‘Een Siciliaanse lekkernij’, een
middeleeuws verhaal in de stijl van Nolthenius, over een jonge monnik die
meegesleept wordt in een niet alledaagse zoektocht, en vooral ‘Het slapeloze uur
van de nacht’, in mijn ogen het opmer-
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kelijkste verhaal dat Peper ooit geschreven heeft.
Zoals al gezegd, leer je een auteur uit zijn oeuvre redelijk concreet kennen. In ‘Het
slapeloze uur van de nacht’ leeft Peper bijna met wellust haar allerdonkerste kanten
uit: het is een verhaal over verkrachting, moord, incest en afpersing: de hoofdpersoon
Geerten Matthijs Bertholet Bokslag, kortweg Bokslag, is een lelijke arts, zo op het
oog in alles volstrekt de tegenhanger van de schrijfster. Hij haalt op een kalme,
evenwichtige wijze allerlei rottigheid uit, verdooft zijn vrouwelijke patiënten en
verkracht hen vervolgens, en wie hem dat genoegen onmogelijk dreigt te maken,
schuift hij doortastend aan de kant. De passie speelt ook hier een grote rol: ‘Wat is
het dat de meesterdief drijft? Of de bergbeklimmer, de diepzeeduiker? Het behalen
van buit, het bedwingen van de top, het vinden van het wrak? Of het kijken in de
lege ogen van het noodlot?’
Dat kijken in de lege ogen van het noodlot heeft Bokslag voor het eerst gedaan toen
hij tijdens zijn opleiding, in de snijzaal aangewezen werd om het lijk van een knap
jong meisje open te snijden. Op het moment dat hij ‘in twee volmaakt symmetrische,
dunne lapjes de meisjesbuik voor zijn medestudenten had opengeslagen’, besefte hij
dat ‘er door het correct en onaangedaan uitvoeren van dit werk diep in hem iets
verloren ging, iets waarvan hij nauwelijks besefte dat hij het had, maar dat hem nu
voor altijd ontglipte, ongekend en ongeboren.’ (Alle verhalen, p. 350)

Motieven
In het werk van Peper duiken enkele motieven regelmatig op. ‘Water’ speelt een
belangrijke rol: water als manier om een einde aan je leven te maken. Al in het
titelverhaal van haar eerste verhalenbundel

De waterdame komt het voor, maar ook in het verhaal ‘De opdracht’. In Een Spaans
hondje droomt Felix dat zijn verdwenen broer Victor op de bodem van de rivier
drijft; Ruben, in Dooi, droomt over het lijk van zijn vader dat hij uit het water haalt
in een groot visnet.
Jeroen Brouwers laat in De laatste deur zien dat iedere auteur die over zelfmoord
schrijft, dat steeds op dezelfde wijze laat gebeuren. Hij vertelt er ook bij dat áls zo'n
auteur inderdaad ook zelf suïcidaal wordt, de zelfmoord op de steeds beschreven
wijze wordt uitgevoerd.
Water is van de andere kant ook levenbrengend. Het bevroren water in Dooi brengt
uiteindelijk warmte in het leven van de hoofdpersoon. Voor Lex, de hoofdpersoon
in Russisch blauw, heeft water iets erotisch: ‘het drijven in dit oude zwembad in deze
stille tuin raakte de kern van alle dingen. Als hij ooit het gevoel had een bestemming
te hebben, dan was hij die op dit moment dicht genaderd, in dit verweerde bassin dat
buiten het leven leek te liggen.’ (Russisch blauw, p. 7)
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In een van zijn seksuele fantasieën ‘werden zij via duizelingwekkende draaikolken
naar grote diepten gevoerd waar hij met haar en met het water vervloeide en tot
essentie werd teruggebracht. Nadat ze elkaar losgelaten hadden, zweefde hij willoos
door een blauwe oceaan, als een bewusteloze zwemmer overgeleverd aan stroming
en tij.’ (Russisch blauw, p. 222)
In de slotscène voelt hij zich voor de keuze: ‘verzinken in het water, alles opgeven
en loslaten, lichaam en geest prijsgeven... of naar haar toe zwemmen, haar glimlach
tegemoet. De verleiding trok aan twee kanten: de stilte, de waarheid en de
eenzaamheid, de dood en de eeuwigheid. Of de belofte, de hemel en het vuur, de
liefde en de leugen, het leven en het bloed. (...) Dit is me gebleven, dacht hij pathetisch
- omdat hij nu eenmaal pathetisch was - en hij strekte zijn armen uit, liet zich langzaam
voorover vallen als een kind voor het eerst in het diepe en zwom in keurige schoolslag
naar haar toe.’ (Russisch blauw, p. 260)
Erotiek speelt in al Pepers werk ook een belangrijke rol. Soms in een
treurigstemmende vorm: Lex in Russisch blauw schrikt aanvankelijk erg terug voor
contacten met het andere geslacht, lelijk als hij zichzelf vindt, en ook nog gehandicapt
door zijn hemofilie. Na soloseks denkt hij: ‘Het was niet zomaar een droom die
vervloog, het was de dood die zijn rechten hernam; het was de tijd zelf, die [...]
meedogenloos liet voelen dat echte versmelting onmogelijk was. Hij wilde, al was
het dan maar in zijn verbeelding, de volheid, de voleinding van zijn liefde, maar zijn
brein, door ervaring wijs geworden, schrok terug van de eenzaamheid die daar
onvermijdelijk op volgde.’ (Russisch blauw, p. 80)
Maar aan het einde van het verhaal beseft Lex dat erotiek hét middel is tegen
eenzaamheid, tegen doodsangst, en zoekt hij voor het eerst heel bewust het contact
met een vrouw.
In het verhaal ‘Ridders’, uit De waterdame,

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

47
is ook sprake van een treurig soort erotiek, maar in het overige werk van Peper biedt
de erotiek openingen naar geluk, naar echt contact. De onberekenbare Felix uit Een
Spaans hondje wordt op een verrukkelijke wijze seksueel gemanipuleerd door zijn
merkwaardig ogende, maar o zo liefhebbende vriendin Pleuntje - ‘een postmoderne
vogelverschrikker’, volgens nuchtere Jasper-: ze weet zijn verdriet te verdrijven met
seks: ‘instinctief greep ze naar het enige en eeuwige middel om hem te troosten. Ze
ging op haar tenen staan, kantelde haar bekken naar hem toe en duwde haar
venusheuvel zachtjes tegen zijn gulp. Zijn greep verstevigde zich. Er was niet zo
heel veel voor nodig om Felix te reanimeren.’ (Een Spaans hondje, p. 66)
Ze weet hem te kalmeren als hij kwaad is, ze haalt hem uit sombere buien: ‘“Ik haat
wiskunde”, zei hij, “ik wil niets meer met wiskunde te maken hebben.”
“Wat wil je dan”, vroeg ze.
“Ik wil milennium-updater worden. Computersystemen op het jaar 2000
aanpassen.”
“Dat lijkt me saai,” zei ze.
“Mij ook. Daarom juist.”
“Je bent toch al saai genoeg tegenwoordig?!”
Hij wreef met zijn neus langs haar heupbeen.
“Zwobkje Zwetsloot zwalkt zonder zlipje door Zwartewater”, zei hij somber.
“En ik zwalk zonder zlipje door de zlaapkamer en jij hebt niks in de gaten”, zei
ze.
Hij ging rechtop zitten.
“Are you sure you want to quit this program?” zei hij met z'n robotstemmertje.
“Yes. Do. Immediately.”
Pleuntje lachte en liep de kamer uit.’
(Een Spaans hondje, p. 191-192)
Erotiek is wat voor Ruben, uit Dooi, het leven ineens leefbaar maakt, wat hem
inzicht geeft in de passie van zijn vader, wat de doodsangst die Ruben heeft
overvallen, verdrijft:
‘“Ruben”, was het enige dat ze had hoeven zeggen, het meisje in de clownsbroek
en het zwarte truitje.
“Ruben”, en daarmee was hij aan een ontreddering ten prooi gevallen, een dwaze,
gelukzalige ontreddering, die hem gevoerd had naar een op de rand van een afgrond
balancerende verrukking alsof hij voor enkele momenten in de gapende muil van de
tijd zelf had kunnen kijken Nooit eerder had hij een vrouw zo begeerd, en nooit
eerder had de vervulling van de begeerte hem zo uit het lood geslagen. Daarom had
hij gedacht: nu moest ik maar een hartaanval krijgen; vanwege dat gevoel van geraakt
te hebben aan het onbenoembare, aan datgene wat zich een leven lang verborgen
houdt, zich hoogstens af en toe laat vermoeden, en waarvan hij de mogelijkheid dat
het zich aan hem zou openbaren allang afgeschreven had.’ (Dooi, p. 112)
Voor Eduard uit Rico's vleugels is de erotiek het enige wat telt: ‘Zijn hele bestaan
had alleen maar geleid tot dit moment, deze woensdagmiddag aan de Noordzee met
deze jongen. Een moment van opheffing en vervulling tegelijk.’ (Rico's vleugels, p.
193)
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Vaak spelen dromen een belangrijke rol in het werk van Peper: psychoanalytisch te
duiden dromen, waarin de hoofdpersoon even doorziet wat het dagelijks leven voor
hem verborgen houdt; angstdromen, waarin verdrongen beelden of fantasieën vaak
verwrongen naar boven komen. Tegenover de wensdromen die veel hoofdpersonen
wakend ervaren, op, en soms ook over de grens van de hallucinatie, staan de echte
dromen die vrijwel steeds donker en dreigend zijn. Een laatste motief dat ik hier wil
noemen, is de poëzie: het is duidelijk dat de liefde voor ‘klassieke’ dichters die de
jonge Jenny naar de studie Nederlands dreef, nooit is verdwenen. Ze gebruikt zinnen
van Ida Gerhardt als motto, laat Vincent voor zijn vlucht naar Spanje uit een eerbetoon
aan zijn moeder die hem ‘redde’ uit de wereld van de waan, naar Bommel gaan om
de brug te bekijken, en gaat zelf, in het verhaal ‘Forstoarn’ op bedevaart naar het
dorpje Beetsterzwaag waar J.J. Slauerhoff leefde. En een van de weinige verhalen
die terugwijst op haar korte carrière als lerares Nederlands gaat over het opmerkelijke
effect dat het gedicht ‘Spijt’, van Willem Elsschot, heeft op een ongenaakbare ‘etter’
van een leerling.

Wie scheep gaat
In haar nieuwe roman Wie scheep gaat, met bijna vijfhonderd pagina's met voorsprong
haar meest omvangrijke werk, komen al deze motieven weer terug. In dit boek is de
persoon om wie alles draait de jonge vrouw Hanna, twee jaar geleden verdronken
toen het scheepje waarop ze voer voor de kust van Marokko plots zonk. Haar lijk
heeft men nooit kunnen bergen. Twee mannen die van haar hielden, Robin en Gerard,
haar vader en haar jonge nichtje Emma komen uitvoerig in
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beeld: hun manier om om te gaan met dit onafgemaakt deel van hun leven leidt tot
nieuwe ontmoetingen, conflicten, en ingrijpende besluiten die hun leven veranderen.
‘Wie scheep gaat, moet varen,’ zegt de oude vader: je moet de consequenties
dragen van de stappen die je zet. Daar heeft de een duidelijk meer moeite mee dan
de ander. Water speelt een hoofdrol: de verdronken Hanna die rust in het water van
de oceaan, Gerard die als oceanoloog de stromingen van wereldzeeën bestudeert en
in dat kader een experiment heeft opgezet waarbij 10.000 badeendjes uitgezet zijn
op volle zee, Robin die amateurduiker is, en het plan heeft opgevat om het lijk van
Hanna te gaan opduiken. De erotiek zindert: het seksueel ontwaken van Emma, de
gecompliceerde relatie van Hanna met Gerard én Robin, en, weer tegendraads, de
merkwaardige ‘erotiektic’ van een hoge ambtenaar die de slaapkamer van vrouwen
die hem in zijn omgeving opvallen in hun afwezigheid binnendringt, en daar
masturbeert in een van hun slipjes.
De poëzie is fraai aanwezig in de beschrijving van de schoolactiviteiten van Emma:
bepaald niet een gemotiveerde leerling, maar de oude neerlandicus van wie ze les
krijgt, laat zijn leerlingen gedichten declameren en tot Emma's grote verbazing leidt
dat tot een fascinerende kennismaking met een gedicht van Gerrit Achterberg. De
docent, in de ogen van zijn leerlingen een fossiel, wordt overigens met warmte
getekend.
Ook in dit boek weer een aantal onheilszwangere dromen, dagdromen, hallucinaties,
maar vooral een aantal akelige confrontaties met niet definitief te verdringen beelden.
Voor een mooie omlijsting van de verhaalgebeurtenissen zorgen de ervaringen van
een van de 10.000 badeendjes, die door zijn plastic ogen een tot nadenken stemmende
kijk op de werkelijkheid, op de zin van het bestaan geeft. Wie scheep gaat is een echt
‘Peper-boek’: vlot verteld, in wisselende stijlen, passend bij de verschillende milieus
die het in beeld brengt, met mensen van vlees en bloed en een thematiek die
aanspreekt: liefde, passie, de zoektocht naar innerlijke rust. Dat de geplande doelen
in dit verhaal door de verhaalfiguren niet (allemaal) bereikt worden, doet daar niets
aan af.

Massage
Peper slaagt erin, over wezenlijke zaken te schrijven zonder de lezer met een
existentiële kater achter te laten: wie zijn bestemming zoekt, het gebaande pad durft
te verlaten, zich overgeeft aan zijn passie, vindt - minstens kortstondig - een gevoel
van vervulling, van geluk.
Pepers boeken raken je, als een stevige massage, soms op de grens tussen pijn en
fijn, maar waar je uiteindelijk opgefrist weer van opstaat.
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding Leesdossier en
van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.
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Voedsel voor hoofd en hart
Over de opkomst van schoolbibliotheken en De nieuwe bibliotheek
voor de jeugd
Tegenwoordig is de schoolbibliotheek niet meer weg te denken uit ons
onderwijsstelsel, het is een instituut geworden. Maar wanneer zijn die
bibliotheken eigenlijk ontstaan? En met wat voor boeken werden die
ingericht? De negentiende-eeuwse kinderboekenserie De nieuwe
bibliotheek voor de jeugd speelde een belangrijke rol binnen de
geschiedenis van de schoolbibliotheek. In 1887 verscheen onder redactie
van de onderwijzer Jacob Stamperius het eerste deeltje. Dit was het begin
van de zeer succesvolle ‘Stamperius-bibliotheek’.
Carolien van Welij
In 1806 werden schoolbibliotheken al bij de wet facultatief ingevoerd, maar het zou
nog meer dan een halve eeuw duren voordat deze bibliotheken werkelijk tot
ontwikkeling kwamen. Rond 1875 waren in nog maar enkele plaatsen
schoolbibliotheken. De paar die er waren ‘werden echter door gemeentebesturen
verwaarloosd’, aldus de vereniging van openbare schoolhoofden, het
Nederlands-Onderwijzers Genootschap (N.O.G.). Omstreeks 1880 kwam daar
verandering in. Steeds meer onderwijzers begonnen toen met het inrichten van
schoolbibliotheken. Dat was geen gemakkelijke taak. Welke boeken konden zij met
een gerust hart aan hun leerlingen uitlenen? De onderwijzer Jacob Stamperius
(1858-1936) probeerde in een lezing voor het N.O.G. een antwoord op deze vraag
te formuleren.

Stamperius
In 1880 werd Stamperius benoemd tot hoofd van een openbare school in Amsterdam.
Vanaf dat moment kreeg hij de verantwoordelijkheid over de inrichting en beheer
van de schoolbibliotheek. Bij een eerste inspectie ontdekte Stamperius dat hij de
meeste boeken absoluut ongeschikt achtte voor kinderen. Zowel de veelgelezen,
bloederige indianenverhalen van Gustave Aimard als de avontuurlijke
toekomstverhalen van Jules Verne konden zijn goedkeuring niet krijgen.
Wat was dan volgens Stamperius wel een geschikt kinderboek? Of, in zijn eigen
woorden: ‘Aan welke eischen dient een goede schoolbibliotheek te voldoen?’ Deze
vraag was het uitgangspunt voor zijn lezing voor het N.O.G. Daarin zette hij uiteen
dat een kinderboek in de eerste plaats boeiend en onderhoudend moest zijn, anders
leggen kinderen het opzij. Maar dit is niet genoeg. Boeken die alleen maar boeien
zijn in de woorden van Stamperius slechts ‘sensatieromans’. Dit soort boeken,
waaronder ook de romans van Aimard en Verne, heeft als enige doel de jonge lezers
te prikkelen en te vermaken. Kinderen worden door het lezen van dit soort boeken
‘boekverslinders’. Ze lezen dan met geen ander doel dan ‘het bevredigen van een
ongezonde nieuwsgierigheid’. Volgens Stamperius kan dit soort prikkellectuur heel
wat schade opleveren voor de geestelijke gezondheid: het ‘overspant de zenuwen en
tast het zenuwleven aan’.
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Boeken mogen dus niet alleen maar boeien; ze moeten meer te bieden hebben.
Stamperius' belangrijkste eis was daarom dat kinderboeken een bijdrage moesten
leveren aan de ‘vorming van het gemoed en ontwikkeling van het verstand’. Kinderen
moesten iets van boeken opsteken. Door te lezen konden ze spelenderwijs geografische
en historische kennis opdoen. Maar het was even belangrijk dat de boeken een steentje
bijdroegen aan de zedelijke vorming van de kinderen. Boeken waarin de liefde een
rol speelde, of waarin kinderen brutaal zijn tegen hun ouders of onderwijzers, waren
dan ook niet geschikt.
De lezing van Stamperius werd gepubliceerd in Het nieuwe schoolblad.
Onderwijzers konden op die manier kennis nemen van de eisen waaraan
schoolbibliotheekboeken volgens Stamperius aan moesten voldoen. Maar welke titels
voldeden aan deze eisen? Aan het einde van de negentiende eeuw bestond het grote
aanbod van kinderboeken niet meer alleen uit ‘Brave-Hendrikboekjes’. Hoe moesten
onderwijzers een verantwoorde keuze maken? Zij werden bij het inrichten
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van een schoolbibliotheek op twee manieren bijgestaan.

Aan bevelingslijst
In de eerste plaats werd naar aanleiding van de lezing van Stamperius door het N.O.G
een commissie ingesteld die een lijst moest opstellen van aanbevolen kinderboeken.
Stamperius werd de voorzitter van deze commissie. In 1887 boden zij een rapport
aan met bijna driehonderd titels van boeken die geschikt waren voor de
schoolbibliotheek.
Het concept van zo'n ‘aanbevelingslijst’ was niet nieuw. Al in de eerste helft van
de negentiende eeuw verschenen er lijsten met een opsomming van geschikte
leerboeken voor scholen. Het vernieuwende van de lijst van het N.O.G. was dat deze
gids zich niet richtte op een selectie van schoolboeken, maar van ontspannende
leesboeken. Dit was de eerste gids die onderwijzers een helpende hand bood bij het
opzetten van een bibliotheek op school. De eisen die de commissie hanteerde bij de
beoordeling van de boeken kwamen overeen met die van Stamperius: de boeken
mochten niets bevatten ‘dat uit een oogpunt van zedelijkheid moet worden afgekeurd’,
en de verhalen moesten onderhoudend geschreven zijn. Sensatieromans en bloedige
verhalen over Amerika en de indianen werden dan ook niet opgenomen.

Serie
Onderwijzers werden nog op een andere manier geholpen bij het selecteren van
kinderboeken, namelijk door de uitgave van een nieuwe serie kinderboeken: De
nieuwe bibliotheek voor de jeugd. Deze serie bestond uit boeken die speciaal geschikt
waren voor de schoolbibliotheek.
Ook bij dit initiatief speelde de lezing van Stamperius een belangrijke rol. Uitgever
W. van Nooten uit Schoonhoven kwam van Stamperius' voordracht op de hoogte via
Het nieuwe schoolblad. Het artikel deed hem beseffen dat de schoolbibliotheken een
nieuwe markt vormden. Daarmee was het idee geboren om een jeugdserie voor
schoolbibliotheken op de markt te brengen. Omdat het fonds van Van Nooten voor
een aanzienlijk deel uit schoolboeken bestond, had de uitgever al een uitgebreid
netwerk binnen deze specifieke doelgroep. Het zou voor hem vrij gemakkelijk zijn
om zijn nieuwe product onder de aandacht te brengen.
Van Nooten verzocht Stamperius de redactie te verzorgen voor de nieuwe serie.
De serie moest bestaan uit ‘goede, boeiende lectuur’ die geschikt was ‘voor jongens
en meisjes van elf tot veertien à vijftien jaar’. Jaarlijks zouden er vier deeltjes worden
uitgegeven. In een prospectus, waarmee Van Nooten reclame maakte, gaf Stamperius
aan wat voor een boeken hij wilde opnemen. Naast geschiedverhalen, reisverhalen
en levensbeschrijvingen, had Stamperius levendige verhalen op het oog met ‘tonelen
uit het kinderleven en voor een kind begrijpelijke toestanden uit de grote
mensenmaatschappij’.
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Om de serie een duidelijk gezicht te geven, formuleerde Stamperius vier eisen die
hij aan de boeken zou stellen:
1
Een kinderverhaal moet boeiend zijn.
2
Het kinderboek moet voedsel bieden voor hoofd én hart.
3
Het kind moet nooit in verzoeking gebracht worden, het kwaad toe te juichen,
omdat het in behaaglijke vorm is voorgesteld.
4
Eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen worden in acht genomen.

De eerste drie eisen komen ook al voor in Stamperius' lezing over schoolbibliotheken.
Zijn eis dat boeken moeten

bijdragen aan de vorming van gemoed en verstand heeft hij nu puntiger geformuleerd
als ‘voedsel voor hoofd en hart’. De vierde eis is wel nieuw. Deze eis heeft de uitgever
toegevoegd. Van Nooten schreef dat de boekjes in dit opzicht voldoen aan de eisen
van de openbare school. De formule ‘eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen’
komt inderdaad letterlijk voor in de nieuwe grondwet van 1884 bij de behandeling
van het openbaar onderwijs.

Stamperius als schrijver
Op 23 september 1887 kondigde Van Nooten het eerste deeltje aan: De stroopers
van Ant. L. de Rop. De andere drie delen werden verzorgd door de tegenwoordig
onbekende auteurs O. Baas, J.C. Bouwmeester en Titia van der Tuuk.
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De tweede serie opende met een werk van de redacteur zelf: Het veerhuis aan de
Ooster-Schelde. Na zijn debuut in de serie volgden er nog vele delen van Stamperius;
bijna jaarlijks schreef hij een boekje voor De nieuwe bibliotheek voor de jeugd. Zijn
boeken varieerden van reisverhalen en geschiedkundige levensbeschrijvingen tot
boeken over de geschiedenis van Zeeland en verhalen over zijn jeugd in het Zeeuwse
Wilhelminadorp. Deze autobiografisch getinte boeken handelen over ‘Jacob van den
Bakker’ (= Stamperius) en zijn twee vrienden ‘Jacob van den dominee’ en ‘Jacob
van den schipper’. De jongens, de drie ‘Japen’, haalden weliswaar veel kattenkwaad
uit, maar de boeken voldeden nog steeds aan de eisen die Stamperius voor de serie
had gesteld. De auteur schreef aan het einde van een van de deeltjes dat ‘De drie
kwajongens somtijds domme, meermalen dwaze, maar nooit slechte streken bedreven’.
Stamperius hielp onderwijzers dus op verschillende manieren bij het opstellen van
een goede schoolbibliotheek: hij selecteerde titels voor de aanbevelingslijst, redigeerde
boeken voor de serie en schreef daarnaast zelf boeken die geschikt waren voor de
schoolbibliotheek.

Stamperius-bibliotheek
De nieuwe bibliotheek voor de jeugd werd een groot succes. Jarenlang verschenen
er vier nieuwe delen bij Van Nooten. Voor scholen werd de mogelijkheid gecreëerd
om in te tekenen voor een abonnement; zij kregen dan ieder kwartaal een nieuw
deeltje toegestuurd. In 1894 ging de serie over naar een nieuwe uitgever: Veerman.
Veerman breidde het abonnementssysteem verder uit. Naast een abonnement op
een jaarserie konden scholen nu ook kiezen voor een doorlopende intekening van
maandelijkse deeltjes.
Zij ontvingen dan iedere maand een nieuw of een eerder uitgegeven deeltje. Dit
was een groot voordeel voor zowel de scholen als de uitgever: de uitgever was ervan
verzekerd dat ook de oudere deeltjes werden afgenomen, en de schoolbibliotheken
waren verzekerd van een regelmatige aanwas van nieuwe boeken.
De uitgever had veel contact met scholen. In een prospectus staat dat de redacteur
vaak om advies wordt gevraagd bij het vormen van nieuwe schoolbibliotheken en
dat enkele malen zijn ‘bemoeiingen het stichten van zo'n nuttige instelling ten gevolge
hebben gehad’. Volgens de uitgever zijn de seriedeeltjes in bijna alle
schoolbibliotheken aanwezig.
De boeken uit De nieuwe bibliotheek werden echter niet alleen aan scholen
verkocht. Ook gewone particuliere klanten werden als een doelgroep gezien. Veerman
bracht daarom twee verschillende uitvoeringen van de seriedelen uit: naast een
goedkope, gekartonneerde uitgave voor schoolbibliotheken was er ook een duurdere
uitvoering in een linnen bandje. Die uitgave was geschikt als cadeau.
Nu de serie zich richtte op een bredere doelgroep, kreeg de reeks meer concurrentie.
Als serie voor schoolbibliotheken was De nieuwe bibliotheek in 1887 een uniek
verschijnsel. Er bestond één andere serie die speciaal voor scholen bedoeld was: De
bibliotheek voor de jeugd van uitgeverij Versluys. Toch was dit geen concurrerende
uitgave. De twee series vulden elkaar juist aan: De nieuwe bibliotheek was voor
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kinderen op de lagere school; de serie van Versluys bevatte daarentegen vrij moeilijke
literatuur die op middelbare scholen kon worden gelezen.
Schoolbibliotheekseries waren dus zeldzaam, maar rond de eeuwwisseling kwamen
er wel steeds meer gewone jeugdseries op de markt, die ook wat betreft naam niet
veel van De nieuwe bibliotheek voor de jeugd verschilden. Vanaf 1898 verscheen
bijvoorbeeld De bibliotheek voor jongens en meisjes en in 1900 startte J.M. Bredée
uit Rotterdam De nieuwe geïllustreerde bibliotheek voor de jeugd. Veerman moest
dus stappen ondernemen om de herkenbaarheid van zijn serie te vergroten. Zijn
bibliotheek viel vooral op door de redacteur. Stamperius had inmiddels een grote
bekendheid verworven met artikelen die hij in allerlei tijdschriften publiceerde en
de boeken die hij schreef. Daarom noemde Veerman zijn serie steeds vaker
‘Stamperiusbibliotheek’. In 1918 kreeg de serie officieel deze naam.

Kluitman
In de jaren na 1918 is de serie nog drie keer van uitgever gewisseld. Uiteindelijk
kwam de reeks in 1926 bij uitgeverij Kluitman terecht. Vanaf dat moment was
Stamperius geen redacteur meer. Kluitman had al veel ervaring met de uitgave van
series voor kinderen. De Stamperius-bibliotheek bestond ondertussen uit ongeveer
150 delen van meer dan 60 auteurs. Kluitman besloot niet al deze boeken opnieuw
uit te geven; er werd een selectie gemaakt. Daarbij viel de keuze op auteurs met een
grote naamsbekendheid, zoals Nienke van Hichtum, A.C.C. de Vletter en natuurlijk
Jacob Stamperius. Tevens lag bij de selectie de nadruk op boeken die vooral ter
ontspanning bedoeld waren en weinig leerzaams bevatten. Scholen waren voor
Kluitman niet meer de doelgroep. De Stamperius-bibliotheek was nu geen speciale
schoolbibliotheekserie meer, maar een van de vele jeugdseries binnen het fonds van
Kluitman. In 1940 verscheen de laatste herdruk van een deeltje uit de
Stamperius-bibliotheek. Dit betekende het einde van de serie.
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Lectuurgidsen
De Stamperius-bibliotheek heeft uitzonderlijk lang bestaan, maar hoe werden de
seriedelen gewaardeerd? De aanbevelingslijsten geven een indicatie. Het rapport met
aanbevolen kinderboeken dat Stamperius in 1887 voor het N.O.G. opstelde was een
primeur. Niet eerder was er zo'n aanbevelingslijst van schoolbibliotheekboeken
verschenen. Zeven jaar later publiceerde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
eveneens zo'n boekenlijst. Daarna verschenen er in de loop der jaren steeds meer
lectuurgidsen. Halverwege de eerste helft van de twintigste eeuw had bijna iedere
levensbeschouwelijke richting een eigen bibliotheek- of lectuurgids.
Het is opvallend dat bijna alle gidsen de boeken uit de Stamperius-bibliotheek
opnamen. De enige uitzonderingen waren lijsten van religieuze organisaties die zich
beperkten tot expliciet godsdienstige boeken. Het is niet verwonderlijk dat vooral
gidsen die zich speciaal richtten op schoolbibliotheken, zeer enthousiast waren. De
seriedelen werden niet alleen door openbare scholen gewaardeerd; zowel
socialistische, katholieke, als protestantse commissies namen titels op. Hiermee hangt
voor een belangrijk deel het succes van de serie samen. De brede waardering was
mogelijk gemaakt door de eis dat ‘ieders godsdienstige begrippen’ worden eerbiedigd.
De boeken uit de serie voldeden hiermee niet alleen aan de eisen van de openbare
school, maar waren ook geschikt voor gebruik op bijzondere scholen. Omdat
Stamperius ook hoge eisen stelde wat betreft de zedelijke vorming van de boekjes,
bestond de serie uit neutrale lectuur die overal zijn plek kon vinden. De onschuldige
boekjes met titels als Gezellige uurtjes, De zoon van den dorpssmid en Op de Veluwe
waren voor niemand aanstootgevend. Een recensie uit 1900 geeft op treffende wijze
de kracht van de serie aan: ‘De nieuwe bibliotheek voor de jeugd blijkt meer en meer
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een collectie te worden, waaruit men zonder gevaar van mis te grijpen een keuze kan
doen voor een eenvoudig, begrijpelijk en opvoedend boek.’
Eenvoudige, begrijpelijke, opvoedende en ongevaarlijke boeken: daar hadden
onderwijzers van alle schooltypen behoefte aan.

Slot
Pas in de Lager Onderwijswet van 1920 werden schoolbibliotheken ver-
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plicht gesteld. Na die tijd verschenen van verschillende organisaties zeer regelmatig
nieuwe aanbevelingslijsten. Het is opvallend dat ook nog in de jaren dertig de boeken
uit de Stamperiusbibliotheek werden aanbevolen voor de schoolbibliotheek. In die
tijd verschenen er immers geen nieuwe delen meer binnen de serie, alleen nog maar
herdrukken. De christelijke bibliotheekgids van J. Lens uit 1930 bestaat bijvoorbeeld
voor maar liefst tien procent uit boeken van de Stamperius-bibliotheek. De invloed
van de serie bleef dus niet beperkt tot de periode waarin onderwijzers net begonnen
me het inrichten van schoolbibliotheken. Tot halverwege de twintigste eeuw bleef
er grote vraag bestaan naar het gezonde voedsel voor hoofd en hart uit de
Stamperius-bibliotheek. Omdat het succes van de serie voor een belangrijk deel te
danken was aan Jacob Stamperius, eindig ik dit artikel met de lovende woorden van
een recensent uit 1909:
‘Hulde aan den talentvollen Redacteur. Hij heeft iets grootsch tot stand gebracht,
waardoor zijn naam ook voor het nageslacht bewaard zal blijven.’
Carolien van Welij studeerde Nederlands en wijsbegeerte aan de Universiteit van
Amsterdam. Haar scriptie Nederlands over Jacob Stamperius en De nieuwe
bibliotheek voor jeugd, werd in 2003 genomineerd voor de Nationale Scriptieprijs
van Het Parool, en bekroond met de L.M. Boerlage-prijs van het Letterkundig
Museum. Momenteel is zij werkzaam als redacteur bij uitgeverij Podium.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
J. Dane, ‘Nuttige kennis en goede gezindheden aan te kweeken.
Schoolbibliotheken in de negentiende eeuw’. In: De Negentiende Eeuw 24
(2000), 3/4, p. 229-216.
J. van der Veer, ‘De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, ofwel
Stamperius-Bibliotheek’. In: Boekenpost 7 (1999), 41, p. 4-7.
A. de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur
sinds 1880. Amsterdam: Querido, 1989.
C. van Welij, Voedsel voor hoofd en hart. Jacob Stamperius en zijn Nieuwe
Bibliotheek voor de Jeugd. Universiteit van Amsterdam, 2002. Aanwezig in het
Letterkundig Museum in Den Haag.
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Leeswijzer
Barber van de Pol
Kriblijn
Querido, 2001
ISBN 90 214 7849 8 € 16,30
Centrale figuren in Kriblijn zijn Astrid, conservatoriumstudente, getrouwd met en
zwanger van Jacob Meijer de Hond, en haar tante Paula. Paula, dichteres van een
klein oeuvre waaronder de bundel Kriblijn, woonde de laatste jaren van haar leven
in Parijs met Arend en is op 53-jarige leeftijd overleden aan kanker, of, zo wordt een
enkele keer gesuggereerd, aan een halfslachtige zelfmoord door opgespaarde pillen.
De ouders van Paula vestigden zich na een kort leven als parlevinkers aan de wal en
begonnen aan de Paalweg - een gehucht op tweeëneenhalve kilometer afstand van
een niet met name genoemd stadje in Gelderland of Overijssel - een
kruidenierswinkeltje. Paalweggers waren keuterboeren, renteniers of arme sloebers
die in de steenfabriek werkten. Astrids opa Gof en oma Grada kregen een zoon en
een dochter: Gem en Paula. De kleine Paula had als kleuter vanaf haar post op de
boot al door dat ‘er is’ een opwinding uitdrukt van alles waar ze van hield. De roman
opent dan ook met de zin - zonder beginkapitaal: ‘er is alles in wereld het is alles,
werd een paar jaar voor deze stap aan land geschreven.’
Paula mag na het goed doorlopen van de lagere school als enige naar het lyceum
in de stad. ‘De leraren en leerlingen vinden Paula een rare, wat voor haar pleit.’ In
die tijd leest ze veel poëzie, wordt fan van Wallace Stevens en bedenkt haar eigen
schrijversnaam Mary Terschegget, wat beter klinkt dan Paula Jacoba.
Gem trouwt later met de kinderlijke notarisdochter Cunera, die als twaalfjarige
een ongeluk heeft gehad, waardoor haar ontwikkeling is achtergebleven. Na twee
jongens wordt uit dit huwelijk een dochter geboren, Astrid. Als het meisje twaalf
dreigt te worden, de leeftijd waarop het mis ging met de moeder, lopen de spanningen
in het gezin zo hoog op dat tante Paula ingrijpt en Astrid naar haar eigen huis haalt,
ver van de Paalweg. Tussen Paula en Astrid ontwikkelt zich een
moeder-dochterrelatie.
In het leven van Paula duiken verschillende mannen op. Op de trouwerij van haar
nicht Leidje ontmoet ze Arend, die elf jaar ouder is, terwijl er tegelijkertijd de sullige
Reyer in haar leven is, de jongeman uit een aristocratisch milieu, die ze kort na het
eindexamen dropt om in Amsterdam Frans te gaan studeren. Bijna een jaar later sterft
Paula's moeder Grada aan kanker en Arend en Paula treffen elkaar op de begrafenis.
De twee trouwen in Amsterdam, maar daar wordt het ze te benauwd en ze trekken
naar Parijs.
De twintig hoofdstukken worden vanuit wisselend perspectief geschreven; nu eens
is dat Arend, de laatste en grote liefde van Paula, dan weer is dat Astrid. Het leven
van Paula, Astrid en de andere familieleden wordt niet lineair beschreven.
Er zijn verschillende overeenkomsten tussen Paula en Astrid. Ze gaan allebei vanaf
de Paalweg naar Amsterdam om Frans te studeren, zij het dat Astrid deze studie snel
omruilt voor die aan het conservatorium. Hun omgang met mannen, de afwisseling
van zeer gelukkige en erg ongelukkige momenten en de ideeën over trouw en sullige
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mannen - Astrid moet veel van Paula hebben opgestoken tussen haar elfde en
achttiende: ‘Als ze één ding van tante Paula heeft geleerd is het dat je moet uitkijken
met mafkezen’ en ‘Tante Paula had een kant-en-klaar theorietje over

het nutteloze van mannen.’
Hun smaak voor muziek komt overeen; ze blijken allebei van de componist
Schuman te houden. Waar Paula ontheemd raakt in Parijs, zo zal Astrid dat in New
York worden. En beiden hebben een hekel aan telefoneren.
De lezer stapt in het leven van Astrid als zij met haar man Jacob naar Parijs rijden
voor de begrafenis van Paula. Erg diepgaand is hun relatie niet, zo blijkt uit de
dialogen en observaties. Na de uitvaart scheiden hun wegen zich; Jacob haalt even
zijn mail op - Astrid weet intussen van wie die kan zijn, sinds ze een uitdraai tussen
zijn overhemden vond - en Astrid gaat een café in. Daar ontmoet ze de joodse
Amerikaan Ben, die haar met een rotvaart versiert. Halsoverkop vertrekt zij met hem
naar Amerika. Als ze Jacob nog via Bens laptop mailt dat ze een poosje alleen wil
zijn, reageert Jacob met de mededeling: ‘Ik weet dat je niet terugkomt.’ In een
slaapstadje onder New York komt dochter Julia ter wereld. Alles is koek en ei, tot
Astrid na drie jaar de doos met spullen die Jacob na hun scheiding heeft toegestuurd
eens opent. Een fotoalbum verricht het fatale werk en ze wordt overmand door
heimwee. Daarbij wordt ze gek van jaloezie op de ex van Ben, alle andere vrouwen,
zelfs op de lieve au pair. Dan blijkt ze zwanger van een tweede kind. Dat neemt niet
weg dat ze met achterlating van Ben en Julia het vliegtuig naar Parijs neemt,
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onderweg haar best zit te doen voor een Jordanees, en het graf van Paula bezoekt.
Er blijkt in vijfeneenhalf jaar veel te zijn gebeurd.
Het mooie aan dit boek vind ik niet zozeer het verhaal, maar vooral de manier
waarop de sferen worden beschreven. Nergens wordt het klef of sentimenteel. De
onderhuidse spanningen en gevoelens lopen soms hoog op. Verrassend zijn ook die
paar momenten waarin de auteur lijkt in te grijpen, zoals tegen het einde twee keer:
‘Neem me niet kwalijk; het is goedkoop je als schrijver ver af te zetten tegen je
personage.’ En: ‘Misschien moet ik Arend in alle vroegte naar de Pont Neuf laten
lopen en naar beneden laten springen in de hoop dat niemand het ziet.’
Voor leerlingen biedt deze roman stof genoeg tot verwerking. Zeker vijf personages
zijn zo interessant om vanuit hun perspectief een fragment te laten navertellen. Niet
alleen het motto van Toon Tellegen, ook de zin uit een verhaal van Tellegen, ‘Iemand
riep om stilte’, - Paula en Arend hielden ervan elkaar in bed Tellegen voor te lezen
- bieden stof tot intertekstualiteit.
AMR

Thomas Rosenboom
De nieuwe man
Querido, 2003
ISBN 90 214 7997 4
€ 18,95
In Aanvallend spel, de bundeling van de lezingen die hij in het najaar van 2001 hield
als gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft Thomas Rosenboom aan
dat een roman waarin alles samenhangt met de hoofdintrige ‘een ononderbroken
voorwaartse stuwing in zich [heeft]’. Hij betoogt verder dat ‘het gesloten systeem
waarin na aanvang niets meer wordt toegevoegd en waaruit niets meer wordt
weggehaald (...) een steeds grotere druk [ontwikkelt], en dankzij die turbowerking
van de intrige krijgt het verhaal met zijn talloze mogelijke verwikkelingen uiteindelijk
toch altijd het onontkoombare, dwingende karakter van een afwikkeling’. Rosenbooms
meest recente roman, De nieuwe man, beantwoordt volkomen aan deze ‘definitie’.
De intrige van De nieuwe man kan kort worden geschetst. Berend Bepol is
scheepsbouwer aan het Groningse Damsterdiep in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Ondanks de wat kwakkelende economie heeft hij weinig zorgen. Wel denkt
hij na over de toekomst van zijn bedrijf en over die van zijn nog ongehuwde dochter.
De oplossing denkt hij te vinden in een huwelijk van zijn meesterknecht Niesten met
zijn dochter, zodat deze de zaak later kan voortzetten.
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Door de wijze waarop Roosenboom zijn personages introduceert en door de
karakters die hij hun meegeeft, voel je als lezer gedurende het hele verhaal dat er
iets noodlottigs zit aan te komen; je voelt je voortdurend getuige van een ongeluk
dat nog moet gaan plaatsvinden.
Tijdens het lezen dacht ik vaak aan Madame Bovary van Gustave Flaubert; niet
wat betreft de handeling, maar vanwege de licht karikaturale tekening van de
personages, vanwege de volkomen overtuigende psychologische tekening ervan,
maar vooral door de noodzakelijkheid waarmee het verhaal zich ontrolt. Ik was dan
ook blij verrast te merken dat Rosenboom in zijn Groningse lezingen meermalen
voorbeelden uit juist deze roman van Flaubert aanhaalt. Rosenboom lezen is een
dubbele ervaring. Allereerst geniet je van zijn onbetwiste meesterschap als romancier
- bij hem geen autobiografische strapatsen, geen actualiteit, geen modieuze
onderwerpen - en tegelijkertijd vraag je je serieus af waarom je überhaupt andere
moderne Nederlandstalige schrijvers - een zeer klein aantal uitzonderingen daargelaten
- nog leest.
JB

Hetty van Aar
Door het lint
Ploegsma, 2003
ISBN 90 216 1675 0
€ 12,95
Bram, de hoofdpersoon uit Door het lint, het debuut van Hetty van
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Aar, heeft ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Volgens Van Aar is het
makkelijker te onthouden als ‘alle dagen heel druk’. De brugklasser is vergeetachtig,
gauw afgeleid en raakt steeds dingen kwijt. Van Aar weet waarover ze praat, want
ze heeft zelf twee kinderen met ADHD: ‘Als ouder heb je veel geduld nodig om zo'n
kind te begeleiden. Boos worden als hij weer eens iets kwijt is, helpt niet. Meezoeken
wel. Iemand met ADHD moet veel meer moeite doen dan anderen om hetzelfde
resultaat te bereiken. Hij wil van alles, bedenkt van alles en zijn hoofd raakt overvol.
Al die prikkels en indrukken kan hij niet verwerken.’ Haar ervaringen kon de
schrijfster kwijt in haar boek. In die zin is het boek de moeite waard. Bij mijn weten
is er niet eerder geschreven over een soortgelijk probleem en aangezien het etiket te
pas en te onpas gebruikt wordt, zal het zeker voor zowel jeugdige als volwassene
lezers enige herkenbaarheid oproepen. Een herkenbaar probleem levert echter nog
geen goed boek op. Bram is een sympathiek jongetje dat goed zijn best doen, geregeld
spijt krijgt van zijn woedeaanvallen en duidelijk slachtoffer is van een rommelig
hoofd, iets wat kennelijk genetisch bepaald is, want ook de moeder is vergeetachtig,
zo suggereert de schrijfster. Hij wil graag een mooi zakmes hebben, maar krijgt dat
niet van zijn ouders. Bij ene Dolf Willemse mag Bram in het geheim de auto komen
wassen en in ruil daarvoor krijgt hij geld. Later wordt deze meneer ontmaskerd als
‘een grote viezerik’, omdat hij overduidelijk pedofiele neigingen heeft. Deze
ontmoeting is er met de haren bijgesleept en wordt onvoldoende fijnzinnig uitgewerkt.
Alsof dat niet genoeg is, zijn er ook de nodige akkefietjes met een verliefd meisje
en een onbetrouwbare broer. Als tenslotte de boel stevig ontspoort, lijkt het alsof de
schrijver de nodige sensatie nodig had om het verhaal tot een goed einde te brengen.
Door het lint leest vlot weg en levert een aantal aardige momenten op, en wellicht
enig inzicht in de problematiek, maar het is geen opwindend debuut, omdat het te
veel aan de oppervlakte blijft en te veel gebruik maakt van clichés en opgeklopte
gebeurtenissen om geslaagd te kunnen zijn.
HL

Corien Botman
Leif, mijn lief
Querido, 2003
ISBN 90 4510 024 x
€ 11,50
Leif, mijn lief is het debuut van Corien Botman. De roman gaat over twee
hartsvriendinnnen, Cornelie en Bies, die na lange tijd weer met elkaar optrekken. In
het
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eerste hoofdstuk zitten ze naast elkaar in het vliegtuig naar Ibiza. Tot verbazing van
Cornelie, die als ik-persoon het verhaal vertelt, heeft Bies haar gevraagd mee te gaan,
maar erg gezellig is het aanvankelijk niet. Cornelie volhardt in haar zwijgzaamheid,
omdat er kennelijk nogal wat oud zeer aan de verhouding kleeft. Twee jaar lang
hebben ze nauwelijks contact met elkaar gehad, omdat de ikpersoon een
liefdesverhouding had met ene Leif Seger, een jongen uit haar klas. Door die relatie
is ze van haar vriendin vervreemd. Seger bepaalde haar leven en kritiek op haar doen
en laten zag ze als een vorm van onbegrip. Geleidelijk ontdooit ze en vertelt ze haar
vriendin wat er is gebeurd en waarom de relatie op de klippen is gelopen. Als Seger
uiteindelijk zelf op Ibiza verschijnt, wat overigens een erg gekunstelde ingreep is,
heeft ze haar zwijgen verbroken en haar kracht hervonden. Ze weerstaat zijn
aantrekkingskracht en kiest voor haar eigen vrijheid. Het thema is ongetwijfeld
herkenbaar voor jongeren. Het zoeken naar een evenwicht tussen opkomen voor
jezelf of je laten meeslepen door een hartverwarmende liefde, waarbij vorige relaties
het onderspit delven en het zicht op de realiteit vertroebelt, hoort bij pubers. Dat je
je daardoor onbegrepen voelt en kiest voor een hardnekkige ‘zwijgstraf’ eveneens.
Botman schrijft alsof het over haar jeugdherinneringen gaat: beeldend en vol
mededogen. Zij oordeelt niet, maar laten de gebeurtenissen voor zich spreken. Cornelie
is een geloofwaardige puber. Ze heeft zich laten inpakken door een jongen die dacht
dat hij van haar hield en die haar uit haar isolement had gehaald. Door de vijandige
houding van haar klasgenoten, haar vriendin in het bijzonder, en ook door die van
de ouders werd de band alleen maar versterkt.
Het boek krijgt spanning door de handige opbouw. Afwisselend speelt het verhaal
zich af in het heden en verleden. Daardoor krijg je als lezer geleidelijk inzicht in de
waarde van de voorbije liefdesrelatie, worden de motieven van beide meisjes duidelijk
en ontdek je hoe het verleden het heden beïnvloedt. Dat de roman

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

57
volgens verwachting, enigszins voorspelbaar verloopt, kan een kwestie van leesen/of levenservaring zijn.
Botman heeft een aangename schrijfstijl, waarmee ze de juiste sfeer en emoties
weergeeft, betrokken en toch met enige afstand met nu en dan gepaste, relativerende
humor. Door haar manier van vertellen weet ze de trivialiteit, die dit soort verhalen
dikwijls omgeeft, buiten de deur te houden. Een aardige aanvulling voor de
adolescentenlijst.
HL

Jeroen Vullings
Meegelokt naar een drassig veldje. Literatuur in verandering
Augustus, 2003
ISBN 90 457 0051 4
€ 16,95
Iedere docent levert met grote regelmaat (opbouwende) kritiek op de schrijf- en
spreekprestaties van zijn leerlingen, in de hoop dat de kwaliteit daardoor toeneemt.
Een criticus bij een cabaretvoorstelling of muziekuitvoering kan ook nog de illusie
hebben dat dankzij zijn kritische kanttekeningen de volgende optredens/uitvoeringen
aan niveau winnen. Maar een literatuurrecensent zit in een wat merkwaardige positie:
het eindproduct ligt al op tafel en de mening van de recensent zal de auteur amper
vooruit helpen. Van een kwaliteitsbevorderende functie lijkt dus amper of geen
sprake; hooguit zal de recensie de verkoop van het boek beïnvloeden. Recensenten
komen buiten hun ‘primaire product’ slechts zelden aan het woord. Daarom is het
altijd interessant als een recensent eens iets over zichzelf en, vooral, over zijn houding
ten aanzien van literatuur in het algemeen vertelt. In Meegelokt naar een drassig
veldje publiceert Jeroen Vullings, chef van de ‘Republiek der Letteren’ van Vrij
Nederland elf artikelen over literatuur.
Natuurlijk komt de vraag aan bod waarom hij criticus is: niet omdat hij een mislukte
auteur zou zijn, zoals van critici vaak verondersteld wordt, maar omdat hij
eenvoudigweg heel graag en heel veel leest en door zijn kritieken

toch een bijdrage hoopt te leveren aan de kwaliteit van de literatuur.
In dat kader valt zijn kritische bespreking van de zucht tot autobiografisch schrijven,
van ‘gemaksliteratuur’: al te eenvoudig, lekker herkenbaar ‘workshopproza’, en
houdt hij een pleidooi voor gedurfde boeken als Siegfried van Harry Mulisch,
Onpersoonlijkheid van Russell Artus en Lisa's adem van Karel Glastra van Loon.
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Interessant is zijn artikel over de verwoestende werking van J.J. Voskuils zeven delen
van Het bureau op (de afdeling Volkskunde van) het Meertens Instituut: hoe de
literatuur de werkelijkheid kan beïnvloeden!
Vullings heeft wel een merkwaardige kijk op leeskringen; weliswaar geeft hij toe
gewapend met vooroordelen naar een manifestatie van leeskringen getrokken te zijn
- ‘brillen, ringbanden, streekromans’. Ook als hij zijn aanvankelijke beeld corrigeert,
blijft er echter een mengeling van verbazing en onbegrip over. Voor een man wiens
werk het is te communiceren over literatuur, zou het toch duidelijk moeten zijn dat
juist de leeskring daarvoor een ideale manier is. Desondanks nodigt Meegelokt naar
een drassig veldje uit tot reflectie en tot discussie en is het boek alleen al daardoor
geslaagd.
JD

Anne-Mariken Raukema, Dick Schram en Cedric Stalpers
Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen
Eburon, 2003
ISBN 90 5166 947 x
€ 24,50
Op 23 en 24 mei 2002 vond in Utrecht het congres ‘Lezen en leesgedrag van
adolescenten en jongvolwassenen’ plaats, georganiseerd door Stichting Lezen, in
samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant en de
Universiteit van Utrecht. Negentien onderzoekers gaven een presentatie over het
leesgedrag van jongeren, vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken. Hun bijdragen zijn
gebundeld en dat levert een helder beeld op van
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de stand van zaken op dit gebied. Onderwerpen als de rol die ouders, fictie- en
literatuuronderwijs en de bibliotheek spelen in de beïnvloeding van attitude en gedrag
op het gebied van lezen, de vraag waardoor leesniveau en leesfrequentie zoal
beïnvloed worden en de mogelijkheden van literaire teksten speciaal voor deze
leeftijdsklasse, komen uitvoerig aan bod. Iedereen zal beamen dat een goede
leesvaardigheid belangrijk is, niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling van
jongeren, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Veel volwassenen
blijven steken in de constatering dat ontlezing (dus) een steeds groter probleem is
bij jongeren. Het is prettig om via deze bundel te kunnen constateren dat op
verschillende onderzoeksterreinen gewerkt wordt aan de inventarisatie én de aanpak
van deze complexe problematiek. Voor ieder die zich op een of andere manier
betrokken voelt bij leesbevorderingsactiviteiten - en iedere docent zou dat eigenlijk
moeten zijn! - biedt deze bundel een duidelijk beeld van de stand van zaken op dit
gebied.
JD

Ruud Kraaijeveld
Lekker lezen 2003. Lessen bij acht jeugdboeken voor de bovenbouw van
de basisschool en voor het voortgezet onderwijs.
Lemniscaat, 2003
€ 7,50
De lessen in Lekker lezen 2003 hebben steeds dezelfde, duidelijke opbouw: na een
toelichting op de lessen - overigens alleen bij Lemniscaat-boeken! - met daarbij een
lessenopbouw volgt informatie over de auteur. Vervolgens zijn enkele fragmenten
afgedrukt, die voor de leerlingen gekopieerd kunnen worden. Bij de fragmenten
horen vragen. Ook zijn opdrachten voor het fictiedossier toegevoegd. Elke les wordt
afgesloten met een lijstje leestips. Ruud Kraaijeveld heeft de lessen zo uitgewerkt
dat het boek in kwestie wel in de klas moet komen: de docent heeft fragmenten nodig
die niet in de lesmap staan. De leerlingen zien dus het originele boek, wat ik een
groot pluspunt vind. Na een inleiding van de docent kunnen de leerlingen met de
gekopieerde fragmenten en de bijbehorende vragen aan de slag. Voordeel daarvan
is dat de docent geen tijd kwijt is met tekstbegrip, dit onderdeel werken de leerlingen
zelfstandig door. De docent kan in klassengesprekken ingaan op thema en motieven
in het verhaal, waarbij naar mening en eigen ervaring gevraagd kan worden. De
opdrachten voor het fictiedossier kunnen daarna weer door de leerlingen worden
gemaakt. Overigens: ook als u niet werkt met een fictiedossier zijn die opdrachten
waardevol. Kies er een of enkele uit en laat de leerlingen deze maken in plaats van
een traditioneel, standaard boekverslag. Kraaijeveld geeft veel kundige informatie.
Daarnaast zijn de vragen voor de leerlingen duidelijk, hoewel naar mijn idee soms
iets te simpel. Kraaijeveld beperkt zich niet tot papieren informatie, hij verwijst ook
regelmatig naar internetsites.
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Voor de docent die graag literatuur behandelt, zijn de lessen een uitkomst.
Lesvoorbereiding kost al veel tijd en komt vaak in de verdrukking, en waarom het
wiel opnieuw uitvinden? Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de docent niets
meer hoeft te doen. Laten we vooral niet vergeten dat de docent ook eigen inbreng
heeft. Kraaijeveld presenteert in zijn inleiding de lessen als ‘volledig uitgewerkt. (...)
U kunt de lessen direct toepassen in de klas, zonder tijdrovende voorbereiding.’
Natuurlijk kan een beetje docent de lessen ook geven zonder zelf het besproken boek
te hebben gelezen. De eigenwijze docent (en zijn niet alle docenten eigenwijs?) zal
zich echter niet zomaar alles laten voorschrijven, maar zelf een persoonlijke versie
van de les geven. En bovendien: is het vurige betoog van een enthousiaste docent
niet hét middel om lezen in de klas te bevorderen? Dus: lees eerst een jeugdboek.
Raakt u enthousiast, maak dan vooral gebruik van de suggesties uit Lekker lezen
2003. Vindt u het boek niets, laat Kraaijeveld dan in de la liggen en behandel een
boek waar u wel vol vuur over kunt vertellen.
MO
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Aangenaam kennis te maken
Crossing Border tien jaar jong
‘Alle vooroordelen aan flarden. Op Crossing Border waren overal cadeautjes. Als
wij Moeder Aarde ooit nog eens een andere naam willen geven dan zou die “planeet
Crossing Border” moeten zijn, want op Crossing Border leer je hoe de wereld zou
moeten zijn.’
Zo begon de recensie in het Algemeen Dagblad na Crossing Border 2002. Een groter
compliment voor het festival is nauwelijks denkbaar. Tenslotte is Crossing Border
de plek waar diverse disciplines naast elkaar, door elkaar en met elkaar getoond
worden. Literatuur, muziek, spoken word, film en beeldende kunst blijven niet
gebonden aan hun eigen vaste plek, maar ze treden ook buiten de geëffende paden.
In de tien edities van Crossing Border sinds 1992 is het uitgegroeid tot het grootste
festival in Europa waar de combinatie van literatuur en muziek centraal staat.
Oprichter en directeur Louis Behre begon jaren geleden met het organiseren van
kleinschalige literaire evenementen. Zo werden vanuit zijn eigen boekwinkel in
Amsterdam, waar meer bezoekers kwamen dan er boeken verkocht werden, de
befaamde literaire middagen in café Het Kremlin georganiseerd. Hij organiseerde
in 1992 een tour met Allen Ginsberg en het Black Spirit Festival. In zijn woonplaats
Den Haag werd de volgende stap gezet met het Zuiderstrand Festival. Vervolgens
vond in 1993 het eerste Crossing Border Festival plaats in een kraakpand in Den
Haag. Simon Vinkenoog, Jules Deelder, Hans Plomp, H.C. ten Berge en Bart Chabot
behoorden tot de eerste artiesten. Het festival werd vooral met eigen middelen
georganiseerd. Er was nog zo weinig geld dat de vrouw van Louis Behre aan de kassa
zat en dat Louis na elke tiende bezoeker naar de kleedkamer rende om weer een
artiest uit te betalen. De mengvorm van de verschillende kunstvormen was echter
direct een groot succes, er kwam veel publiek en de media schonk veel aandacht aan
dit nieuwe fenomeen in festivalland.

Nomaden
De doelstelling van het festival om literatuur en muziek op een andere manier aan
het publiek te presenteren, is ontstaan vanuit de liefde voor literatuur, voor het
geschreven en gesproken woord. Niet alleen de schrijvers van boeken krijgen de
aandacht van een groter publiek, ook (pop)muzikanten verdienen aandacht voor hun
geschreven, gezongen, gerapte of geschreeuwde woord. Crossing Border leidt het
bestaan van een nomadenvolkje. Het is een evenement dat zich niet hecht aan één
locatie, aan één dwingend concept, aan één vestigingsplaats of aan één thema.
Crossing Border weigert zich vast te leggen en met name: het weigert zicht vast te
laten leggen. De nomaden trekken naar die plaats waarvan zij vermoeden daar de
meest vruchtbare en inspirerende omgeving aan te treffen. In vogelvlucht bracht deze
opstelling Crossing Border reeds in een Haags kraakpand, in een theater, in een
locatie in Duitsland en in een plaats in België, in een aantal theaters en een kerk, in
een congrescentrum, in een aantal theaters aangevuld met een paar tenten en een
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gekraakte bioscoop. De komende editie, van elf tot en met zestien november 2003,
vindt plaats in Den Haag in de Koninklijke Schouwburg, het Haags Historisch
Museum, Branoul, Pepijn, Paard van Troje en de Grote Kerk.

Driehoeken
Het programma is via een driehoeksformule opgebouwd: een bekende schrijver wordt
samen met een minder bekende schrijver en met een bekende of minder bekende
popgroep geprogrammeerd. Zo ontstaat er een mix waardoor het publiek verleid
wordt kennis te nemen van gekend en nog niet gekend talent. Op deze wijze hebben
veel gerenommeerde schrijvers hun eerste grote optreden mogen beleven op Crossing
Border. Zo stond Arnon Grunberg in 1994 voor een groot publiek en introduceerde
Remco Campert de jonge dichter Mustafa Stitou. Een zeer groot aantal schrijvers
dat na 1994 debuteerde, vond op Crossing Border een goed podium om een groter
publiek te bereiken. Onder de meer dan 1200 artiesten die in de afgelopen jaren
optraden vinden we schrijvers als Gerard Reve, Hafid Bouazza, A.F.Th. van der
Heijden, Connie Palmen, Edna O'Brien, Manon Uphoff, Irvine Welsh, Joost
Zwagerman, Ronald Giphart, Lou Reed, Abdelkader Benali, Yasmine Allas, Meir
Shelev, Kees van Kooten, Hans Teeuwen, Dave Eggers, Said El Haji, Khalid Boudou
en Norman Mailer. Een mooi voorbeeld van de presentatie van nieuw talent vond
afgelopen editie plaats in de Stadsschouwburg Amsterdam. In de bomvolle zaal
introduceerden Kees van Kooten, Gerrit Komrij en Remco Campert de jonge Vlaamse
dichter/schrijver Dimitri Verhulst, die door dit zeer succesvolle optreden onmiddellijk
zijn naam wist te vestigen.

Literatuur om naar te kijken
De combinatie van literatuur en muziek kan tot onverwachte, onbedoelde en soms
hilarische momenten leiden. Zo stond in 2000 de jonge schrijver Cor Vos
geprogrammeerd voor het optreden van een wereldster, de zangeres Jill Scott. Zij
trad voor het eerst op in Nederland en dat had een volgepakt Paradiso tot gevolg. De
debutant Cor Vos las dit nerveuze en verwachtingsvolle publiek een fragment voor
uit zijn boek. Het grootste deel van het publiek begreep in eerste instantie helemaal
niet wat die man op
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dat podium deed. ‘Waarom duurt die toespraak zo lang?’ verzuchtte iemand in het
publiek. Cor Vos vertelde later vol trots dat de eerste rijen zeer aandachtig naar zijn
tekst hadden geluisterd en dat hij zelfs een aantal boeken moest signeren.
Crossing Border is in de tien jaar uitgegroeid tot hét synoniem voor een meerdaagse
avontuurlijke reis door het internationale literatuur- en muzieklandschap. ‘Tijdens
Crossing Border tref je de mooiste cadeautjes vaak aan in de donkerste hoekjes van
de zolder,’ stond er in het Algemeen Dagblad. Het Parool was ‘geprikkeld, vermaakt
en meegesleept’. Ook het ministerie van OC&W en de Gemeente Den Haag her- en
erkennen de status van het festival en steunen het financieel. Daarnaast is er een
aantal sponsors en fondsen actief betrokken bij Crossing Border.

Het Crossing-bordergevoel
De Amerikaanse schrijver Neal Pollack formuleerde in 2001 het
Crossing-Bordergevoel als volgt:
‘Dit is het Crossing Border festival. De naam zegt het al: hier worden grenzen
overschreden, handen geschud, gedachten uitgewisseld tussen nieuwe en oude
muzikanten tussen aankomende en gevestigde schrijvers, tussen Amerikanen en
Europeanen. Ik durfde na elf september eerst niet te gaan. Maar toen dacht ik: dit is
de beste plek om nu te zijn. Crossing Border verbroedert. Dit is een festival van het
gesproken woord!’
Crossing Border Festival
Prinses Mariestraat 34
2514 KG Den Haag
tel. (070) 346 23 55
fax (070) 362 27 70
internet www.crossingborder.nl

Agenda
Tot 21 september 2003
Familieverhalen uit Zuid-Afrika
Het KIT Tropenmuseum in Amsterdam toont het leven van negen Afrikaanse families
door middel van beelden, verhalen en voorwerpen. Meer informatie:
www.kit.nl/tropenmuseum/tentoonstellingen/zuidafrika/default.asp.

Tot 12 oktober 2003
Van Gogh 150: Vincent & Hélène
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Het Kröller-Müller Museum in Otterlo viert de honderdvijftigste verjaardag van
Vincent van Gogh met een tentoonstelling waarin de passie van de oprichtster van
het museum. Hélène Kröller-Müller naar voren komt.

5-14 september 2003
Film by the Sea
Filmfestival in Vlissingen. Hier wordt ook het basislesprogramma ‘Boek en film’
van Stichting Lezen en het Nederlands Instituut voor Filmeducatie gepresenteerd.
Meer informatie: www.filmbythesea.nl.

20 september 2003 t/m 4 januari 2004
Overzichtstentoonstelling Emmy Andriesse
De vijftigste sterfdag van de fotografe Emmy Andriesse is voor het Fotomuseum
Den Haag aanleiding een groots overzicht van haar werk tentoon te stellen. Meer
informatie: tel. (070) 338 11 44 of www.fotomuseumdenhaag.nl.

24 september t/m 3 oktober 2003
Nederlands Film Festival
Filmfestival in Utrecht.
Meer informatie: www.filmeducatie.nl.

14 en 15 november 2003
Conferentie Het Schoolvak Nederlands
Zeventiende editie van de Vlaams-Nederlandse conferentie waar uiteenlopende
aspecten van het vak aan de orde komen, waaronder literatuuronderwijs. Deze editie
vindt plaats op de Domstad Hogeschool in Utrecht.
Meer informatie: www.hetschoolvaknederlands.org.

19 februari 2004
Lezen in het vmbo; kansen en mogelijkheden
Studiedag over fictie- (en non-fictie)onderwijs in het vmbo, waar onder meer aan de
orde komen: het aanbod van boeken en andere media, Bazar, toetsing in relatie tot
het fictiedossier, film en theater in relatie tot boeken, alsmede de bredere problematiek
van de taalachterstand.
De dag vindt plaats in Utrecht, aan het Vredenburg 19. Meer informatie: Stichting
Lezen, tel. (020) 623 05 66 of www.lezen.nl.
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binnenkant voorplat

[Nummer 3]
Tsjip
‘Zo nu en dan zitten Bert en ik nietsvermoedend in ons Utrechtse stam-eetcafé De
Knipoog achter een geinig geprijsd bord spijslust, wanneer een wildvreemde ons
aanspreekt en de prangende vraag stelt: “Bert, Ronald, wat is kunst en literatuur
eigenlijk?”
“Wat goed dat je ons die vraag stelt,” antwoorden wij dan meestal spontaan. “Schuif
aan, we hadden het er toevallig net over! Volgens ons zijn er globaal gezegd twee
zaken die kunst kunst en literatuur literatuur maken. Allereerst moet een kunstwerk
(en daar verstaan we net zo goed een film, boek, gedicht, column, muziekstuk of een
goede weekschotel onder) zinnenprikkelend zijn. Met andere woorden: je moet het
mooi, goed, hilarisch, leuk, geil, lekker of ontroerend vinden. Dit is goddank een
kwestie van smaak. Ten tweede vinden we het aantrekkelijk als een kunstwerk mensen
laat nadenken en poten onder hun vastgeroeste denkbeelden wegzaagt. Nu kan een
kunstenaar zelf al het denkwerk verrichten en de wereld zijn conclusies mededelen
(dit doen de meeste essayisten en columnisten), maar een kunstenaar kan zijn puibliek
ook dwingen zelf na te denken. (...) Zelfs cabaretier Paul de Leeuw voelde zich
gedwongen om na een hilarisch-grappige televisie-uitzending waarin een klein
jongetje heel erg vals de zanger Gordon had nagedaan, in het NOS-journaal zijn
excuses aan te bieden. De Leeuw had het jongetje namelijk publiekelijk voor schut
gezet. Dat dit doorgestoken kaart was, deed er niet toe: het bleef boze telefoontjes
regenen. (...) Wat we eigenlijk willen zeggen is dat als een kunstenaar mensen kwetst,
zij die kunstenaar dankbaar zouden moeten zijn dat hij hun grenzen heeft blootgelegd.”
Vaak reageren onze toehoorders na een uitleg als deze verheugd en vriendelijk.
Onze weekschotels zijn dan inmiddels koud, maar dat hebben we er graag voor over.’
Uit: Ronald Giphart, ‘Twee kleine verhalen op prangende vragen’.
In: Ronald Giphart, De ontdekking van de literatuur. Amsterdam: Magazijn de
Bijenkorf, 1997, p. 94-95.
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Verdiepingsopdracht literatuur
Lesbrief bij Tsjip/Letteren, oktober 2003
1. Doel: bereiken van grotere literaire competentie
In ons streven naar het vergroten van de literaire competentie van onze leerlingen
is, mits doordacht ingezet, de verdiepingsopdracht, de afrondende opdracht bij ieder
leesverslag, het meest effectieve middel.
De mens is geneigd tot inertie, de leerling is, ook in ons literatuuronderwijs, vaak
geneigd tot een ‘pas op de plaats’: lezen wat hij/zij aankan, registreren wat hem/haar
opvalt en ‘dat is het dan’. Het is aan zijn/haar docent om voor ‘beweging’ te zorgen,
om mogelijkheden tot groei aan te dragen. Als de docent weloverwogen
verdiepingsopdrachten geeft, dwingt hij de leerling als het ware om vérder te kijken,
zich echt te verdiepen in aspecten van het werk die hij uit zichzelf wellicht niet had
opgemerkt.
Zo kan stap voor stap een breder, diepgaander, completer kijk op literaire teksten
ontstaan, een grotere literaire competentie worden bereikt.
Het is verstandig om de verdiepings-opdrachten zó op te geven dat de verschillende
facetten van het literaire werk aan bod komen. Bijvoorbeeld:
• Opdrachten op het gebied van de verhaalstructuur:
Beschrijf eens zo concreet mogelijk de functie en het effect van opvallende
structuuraspecten als de vertelwijze, of de ruimte, of de verhaalvolgorde,
of opvallende motieven.
• Opdrachten die het inlevingsvermogen vergroten:
Schrijf de notities die een belangrijke bijfiguur maakt in zijn dagboek,
over enkele cruciale momenten uit het verhaal, of schrijf de briefwisseling
tussen de hoofdpersoon en zijn/haar tegenspeler naar aanleiding van
het/een verhaalconflict.
• Opdrachten die de auteur betreffen:
Ga via vooraf uit de bibliotheek mee te nemen materiaal na in hoeverre
dit boek aansluit bij de thematiek in de rest van het werk van deze auteur.
• Opdrachten kunnen ook als doelstelling hebben om de communicatie tussen lezers
te bevorderen, om meningen ‘scherper’ te krijgen:
Haal tevoren in de bibliotheek wat recensies over het door jou gelezen
werk en markeer daarin alle uitspraken die je opvallen: geef aan met welke
uitspraken je het, waarom, eens bent, en met welke, waarom, niet.
Ook internetverslagen kunnen zo nuttig gemaakt worden:
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Download van twee verschillende sites een leesverslag van het door jou
gelezen werk, en becommentarieer heel concreet hun inhoud: geef aan
waar je het wél en waar je het niet met de leesverslagschrijver eens bent,
en waarom.
• Opdrachten kunnen leiden tot aandacht voor de stijl:
Kijk eens kritisch naar de stijl, het taalgebruik van deze auteur: zinslengte,
complexiteit van de zinsbouw, woordkeus, beeldspraak: hoe ‘gemakkelijk’
of ‘moeilijk’, hoe ‘beeldend’ is zijn stijl?
• Opdrachten kunnen creatief van aard zijn:
Zoek tevoren een foto in krant of tijdschrift, een afbeelding van een
schilderij of tekening, of een gedicht, dat qua thematiek mooi aansluit bij
waar het in het door jou gelezen boek eigenlijk om draait. Schrijf
vervolgens een A4-tje om dat verband helder toe te lichten.
• Ook het motto kan nuttig zijn als startpunt van een verdiepings-opdracht (zie mijn
artikel in Tsjip/Letteren 13.3) Als er geen motto in het boek staat, zou de leerling
zelf aan de slag gezet kunnen worden (met behulp van een Citatenboek) om een
geschikt motto te zoeken; natuurlijk zal hij/zij zijn/haar keuze concreet dienen toe
te lichten.

2. Samenwerking Nederlands - Moderne Vreemde Talen
Omdat er bij de Moderne Vreemde Talen slechts drie verslagen staan voorgeschreven,
is het uitzetten van een doordacht leertraject met behulp van verdiepingsopdrachten
natuurlijk iets minder makkelijk mogelijk dan bij de acht, respectievelijk twaalf
verslagen van Nederlands. Een reden te meer voor afstemming tussen
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Nederlands en de Moderne Vreemde Talen: aan het begin van het traject zou via
overleg tussen de betrokken docenten een lijn uitgezet kunnen worden: welk type
opdracht geven we klassikaal bij boek één, welk bij het volgende boek, enzovoort.
Zo leert de leerling omgaan met alle aspecten van het literaire werk.
Dat klassikale is een belangrijk aspect. Duidelijk is dat de ideale situatie zou zijn om
iedere leerling bij elk afzonderlijk boek een specifieke opdracht te geven (zoals op
de website www.dossierlezen.nl bij elk leesadvies gebeurt) maar in de praktijk zal
dat wegens tijdgebrek niet goed mogelijk zijn. Maar wél mogelijk is het om een
datum af te spreken waarop iedereen zijn/haar boek uit heeft, het leesverslag af heeft
en bij zich heeft, zodat tijdens het contactuur de klassikaal opgegeven
verdiepingsopdracht gemaakt kan worden. Dat geeft de docent de kans om
bijvoorbeeld individueel leerlingen te helpen bij wiens boek de opdracht wellicht
niet goed uitvoerbaar is. Zo kan er meteen ook op toegezien worden dat de leerling
‘eigen werk’ inlevert.

3. Oefenen met korte verhalen
Het verschijnsel verdiepingsopdracht is zowel bij Nederlands als bij de Moderne
Vreemde Talen goed te oefenen met behulp van korte verhalen. Een mogelijke
procedure is: kies een kort verhaal dat past bij schooltype en leerjaar.
Laat dat verhaal thuis lezen en geef als opdracht een leesverslag te schrijven van
het verhaal:
Noteer wat je is opgevallen in de vorm en inhoud van dit verhaal, welke
passages belangrijk waren in dit verhaal; wat boeide, wat verraste, wat
verveelde, wat schokte? Wat is volgens jou het ‘verhaalprobleem’ en wat
vind je van de aanpak van dat probleem? Bij wie ligt je sympathie?
Waarom? Wat voor visie, wat voor kijk op de werkelijkheid geeft de
schrijver je via dit verhaal?
In de les worden de verslagen besproken:
• iedereen geeft aan welke zin in de verhaaltekst voor hem de belangrijkste is
(zonder toelichting), en welk woord. Dit laat al heel snel zien dat lezers allemaal
hun eigen kijk hebben op wat in een verhaal van belang is, én waar het in het
verhaal dus zoal om draait.
• iedereen leest de zin voor uit het eigen verslag die volgens de betrokkene de
belangrijkste opmerking van het verslag bevat. De docent noteert de gemaakte
opmerkingen op het bord: zo wordt duidelijk wat volgens de klas belangrijke
aandachtspunten zijn. De docent kan daaraan zijn eigen aandachtspunten
toevoegen.
• de docent geeft op basis van die aandachtspunten een verdiepingsopdracht die
bij dit verhaal past: wat verdient het hier om verder uitgediept te worden? Een
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mogelijkheid is ook om leerlingen in groepjes aan verschillende soorten
verdiepingsopdrachten bij dat gezamenlijk gelezen verhaal te laten werken, en
na afloop klassikaal verslag te laten uitbrengen van de resultaten van hun werk.
Doel is dus steeds om leerlingen verder te laten komen in hun literaire competentie,
grip te laten krijgen op steeds gecompliceerder literaire teksten.

Een voorbeeld
Een van de (véle) prachtige verhalen die zich uitstekend lenen voor klassikaal gebruik
is Het Examen van Oek de Jong, uit zijn bundel De hemelvaart van Massimo
(Amsterdam 1977).
Enkele mogelijke verdiepings-opdrachten bij dit verhaal zijn:
1. Waarom is de hier gehanteerde vertelwijze essentieel voor wat de auteur
wil duidelijk maken? Wat zou er in de werking van het verhaal veranderen
bij een andere vertelwijze?
2. Bespreek de werking van de ruimte, en met name de functie van de
contrasten daarin. Zoek andere contrasten binnen het verhaal.
3. Hoe zal (bijvoorbeeld) de garnizoens-commandant na afloop verslag
uitbrengen van wat hij gezien, ervaren heeft? Of: Als de kandidaat voor
de achterblijvers toch een brief met uitleg achtergelaten zou hebben, wat
zou hij daarin geschreven hebben?
4. Oek de Jong was destijds erg geïnteresseerd in Oosterse godsdiensten.
Laat zien op welke wijze de sporen daarvan zijn waar te nemen in dit
verhaal. Hoe sta je zelf tegenover de visie die hier wordt uitgedragen?
Joop Dirksen
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Redactioneel
Lang spraken we over het veel - en vaak niet terecht - gemaakte onderscheid tussen
hoog en laag als we over kunst en cultuur hebben. De panelen zijn de laatste jaren
nogal gaan schuiven. Dat merkt u als docent natuurlijk ook, ongeacht uw vakgebied.
Daarom besloten wij een aantal artikelen te wijden aan dit onderwerp. Kiene
Brillenburg Wurth schreef een inleidend artikel over de hoog-laag-problematiek in
de cultuurindustrie. Zij promoveerde vorig jaar op een onderzoek naar het muzikaal
sublieme en de overweldigende ervaring. Haar kennis wendt ze aan voor een bijdrage
waarin de laatste eeuwen, de laatste decennia, de grote denkers en verschillende
disciplines de revue passeren. Heel anders van toon is zijn de bijdragen van Joop
Dirksen over motto's en, zoals hij dat noemt, andere ‘insluipers’ in literaire teksten
en over Wim Daniëls. In het eerste bepleit hij aandacht voor intertekstualiteit en
motto's in het literatuuronderwijs en geeft aan de hand van het debuut van Ronald
Giphart - typisch een auteur over wie de discussie tussen hoog en laag met verve
wordt gevoerd - heel concrete voorbeelden. Dirksen in gesprek met Daniëls biedt
een kijkje in de keuken van een veelzijdige schrijver, die zegt niets aan te kunnen
met het onderscheid tussen literatuur en lectuur. Zijn beeld van wat jongeren willen
lezen is meer gericht op herkenbaarheid en tempo, dan dat dat iets met ‘hoge
literatuur’ te maken heeft. Ineke Jansen-Guldemond schreef over haar onderzoek,
dat in de lijn ligt van de onderzoeken die Saskia Tellegen lange tijd uitvoerde naar
het leesgedrag van wat nu vmbo-leerlingen heten. Zij legde leerlingen van de tweede
klas van het vmbo en de Vlaamse tegenhanger, het technisch secundair onderwijs,
fragmenten uit acht heel verschillende jeugdboeken voor. De centrale vraag is of
deze leerlingen geboeid kunnen raken door fictionele teksten, wanneer deze teksten
voldoen aan een aantal kwaliteiten. Aangenomen dat de mogelijkheid tot identificatie
en de aanwezigheid van (emotionele) spanning aanwezig zijn. Margriet van der Wel
bezocht de Annie M.G. Schmidtlezing in Leiden, die dit jaar werd uitgesproken door
de Vlaamse kinder- en jeugdboekenschrijfster Anne Provoost. Provoosts gedachten
over de rol van jeugdliteratuur op hoog niveau en welke rol een boek kan spelen in
de wereld van de jonge lezers, worden na lezing van deze bijdrage duidelijk. Karel
Maartense vertelt u over de geheimen van televisieland, en dan met name als het
gaat om educatieve televisieprogramma's over literatuur: laag over hoog?
Buiten het thema zijn bijdragen opgenomen van nieuwe en inmiddels wellicht
bekende namen. Martine Braaksma voerde, in samenwerking met Eva Breedveld,
een opdracht uit waarbij de actualisering van het boek Het schoolvak Nederlands
onderzocht uit 1998 centraal staat. Voor de meeste docenten is het bijhouden van
vakliteratuur een taak die er door de hoge werkdruk en tijdgebrek vaak bij in schiet.
Braaksma en Breedveld doorzochten alle vakbladen die tussen 1997 en 2002
verschenen en screenden alle domeinen. Recent is een publicatie verschenen dat het
empirisch onderzoek van de laatste jaren naar lees- en literatuuronderwijs op een
rijtje zet en analyseert. De andere domeinen (en deze twee) zijn sinds kort op zeer
gebruikersvriendelijke wijze digitaal raadpleegbaar. Cor Geljon duikt in het
literatuuronderwijs van de moderne vreemde talen. Hij schetst een weinig rooskleurig
beeld waarbij met veel heimwee wordt gekeken naar de tijd van voor de invoering
van de tweede fase. Maar er zijn gelukkig ook docenten Frans, Duits en Engels die
zich minder laten leiden door de exameneisen en hun hart voor de literatuur volgen.
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Met de komst van een aantal herziene literatuurmethoden schreef Martijn Nicolaas
over een onderzoek naar de verschillende methoden voor de Tweede Fase. Hij gaat
in op vragen als in hoeverre de methoden beantwoorden aan de eindtermen, of
geïntegreerd literatuuronderwijs wel mogelijk is met de betreffende methode en of
het leesdossier in de methode is geïntegreerd. Aan de hand van deze bijdrage kan
het voor secties makkelijker worden een juiste keuze uit het forse aanbod te maken.
Henk Langenhuijsen verdiepte zich in twee methoden voor CKV. Hij doet eveneens
verslag van zijn bevindingen. Joop Dirksen schrijft over feiten en fictie aan de hand
van het succesvolle boek Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer,
een populair en veel verkocht boek. Hiertegenover zet hij de veel minder gekende
roman Het konijnenmaal van Ger Thijs, en hij komt tot een verrassende conclusie.
Tenslotte zijn er de vaste rubrieken, die u inmiddels bekend voorkomen. De
kennismakingsrubriek is dit keer gewijd aan de stichting FilmSet, de intermediaire
organisatie tussen scholieren en filmmakers, van belang voor docenten CKV. Zoals
gebruikelijk een aantal besprekingen van boeken die de redactie de moeite waard
vond, de agenda voor de periode oktober 2003 tot maart 2004 en de column van
Jacques de Vroomen. Namens de redactie wens ik u allen veel leesplezier.
Anne-Mariken Raukema
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De cultuurindustrie en het hoog-laag-probleem
‘Fokke en Sukke werken bij McKinsey’ in NRC Handelsblad van
vrijdag 13 juni 2003: ‘Zie jij die kijkcijfers?’ - ‘Daar kan ook enorm
op bespaard worden.’
Kiene Brillenburg Wurth

Tussen ‘hoog’ en ‘laag’
Massacultuur is babyvoedsel: voorgekauwd, doorgekauwd, flauw en voorspelbaar.
Het herhaalt zichzelf eindeloos, teert op dezelfde standaard-modellen en bant het
nieuwe of onverwachte uit, zodat de geest wordt afgestompt en voortleeft in
onnadenkendheid. Zo althans schreef de Duitse filosoof Theodor Adorno toen hij de
Amerikaanse filmindustrie in de jaren vijftig vergeleek met de propagandamachine
van nazi-Duitsland. Massacultuur was volgens hem nog teveel gezegd voor deze
filmindustrie. Dit was geen cultuur van de massa, maar een cultuur die werd opgelegd
aan de massa: een cultuurindustrie die alles standaardiseerde of reduceerde tot
hetzelfde, en weinig ruimte bood voor kritische en afwijkende vormen. Cultuur werd
op deze manier niet meer dan al diezelfde Ford-autootjes die tijdens de jaren twintig
van de lopende band rolden.
Tegenwoordig wordt er wat meesmuilend gedaan over deze pessimistische visie
op de massacultuur. Het zou een elitair standpunt verraden dat bovendien uitgaat
van een achterhaald onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur. Voor Adorno is
hoge cultuur de zogenaamde autonome kunst: een kunst die experimenteert met
nieuwe vormen, die losstaat van de dictatuur van de cultuurindustrie en op deze
manier de sociaal-culturele werkelijkheid kritisch ondervraagt. Autonome kunst
schokt, vervreemdt, of verrast om mensen wakker te schudden. Voorbeelden zijn de
muziek van Arnold Schoenberg of de avant-gardistische literatuur en schilderkunst.
Lage cultuur doet volgens Adorno precies het tegenovergestelde: het voegt zich
geheel naar de modellen van de cultuurindustrie.
Nu is elitarisme niet bij voorbaat verwerpelijk - integendeel, zou ik zeggen - en
op bepaalde punten kun je Adorno ook moeilijk tegenspreken. Wanneer ik voor de
zoveelste keer verveeld uit de bioscoop kom omdat ik eindeloos dezelfde film in
verschillende variaties krijg voorgeschoteld, denk ik: inderdaad, babyvoedsel.
Wanneer ik uit
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lamlendigheid naar Amerikaanse detectives op televisie kijk, hoef ik niet na te denken,
want alle stappen en aanwijzingen worden omstandig uitgelegd met nog een extra
recapitulatie aan het eind. En wanneer ik naar een comedy kijk hoef ik niet eens te
reageren, want het lachen is al voorgeprogrammeerd. Maar toch. Net zo verveeld
kan ik uit het Concertgebouw komen wanneer ik de zoveelste negentiende-eeuwse
symfonie heb gehoord die volgens een geijkt patroon verloopt: hetzelfde product in
een ander jasje. En hetzelfde programma, jaar in, jaar uit: een vioolconcert van Bruch
gecombineerd met een vioolconcert van Mendelssohn, een pianoconcert van Grieg
gecombineerd met een pianoconcert van Schumann, of de jaarlijkse
Meesterpianistenserie die zich haast altijd beperkt tot de negentiende eeuw. Is dit
niet ook standaardisering? Zou je zelfs niet kunnen zeggen dat standaardisering altijd
al aan het werk is in de ‘hoge’ cultuur, omdat juist die ‘hoge’ cultuur uit een aantal
stock-genres bestaat - zoals de tragedie, het sonnet, of het episch gedicht, de symfonie
of de sonate - met vastgelegde patronen en structuren die telkens worden herhaald?
Uiteraard, deze genres werden steeds anders ingevuld en uitgevoerd, hun grenzen
werden ondermijnd of verlegd, maar dit kun je evengoed zeggen van de producten
uit de cultuurindustrie, zoals de western of de verschillende horror-genres.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

4

Technische reproductie
Waar het Adorno echter om ging was de mechanische reproductie die de
cultuurindustrie typeerde. Mechanische reproductie wil zeggen: het eindeloos, exact,
efficiënt en op grote schaal herscheppen (herhalen) van hetzelfde product via
technische middelen. De eerste stap hiertoe werd al met de boekdrukkunst gezet.
Maar toen de fotografie en de film in de latere negentiende en twintigste eeuw hun
opgang maakten, raakte volgens Adorno de kunst als geheel in de greep van de
technische reproduceerbaarheid. Zijn tijdgenoot Walter Benjamin vond dit nog niet
eens zo problematisch, maar Adorno achtte het gevaar van de technische reproductie
zo groot dat zelfs de autonome kunst er niet meer veilig voor was. Denk hierbij alleen
al aan de platenindustrie, of aan de Amerikaanse filmmuziek die vaak niet meer is
dan een herhaling en afvlakking van de negentiende-eeuwse symfonie. De huidige
klassieke Kruidvat-cd's en -concerten zouden Adorno ongetwijfeld in zijn graf doen
omdraaien: hiermee is de ‘autonome’ kunst ingelijfd in het domein van de
cultuurindustrie.

Kritische massa
In weerwil van Adorno bleek echter tijdens de jaren zeventig en tachtig dat al dat
babyvoedsel en mechanisch productiewerk zo gevaarlijk en afstompend niet was.
Britse theoretici als Stuart Hall en John Fiske stelden bijvoorbeeld dat de massacultuur
juist van binnenuit werd ondermijnd. Fiske gaf daarbij allereerst een andere invulling
aan het begrip cultuur: dit verwees volgens hem naar de productie en circulatie van
betekenissen in geïndustrialiseerde samenlevingen. Welke dominante betekenissen
zijn er in omloop, hoe worden ze verspreid en welke media spelen daarbij een
belangrijke rol? Adorno had deze omloop van betekenissen nog top-down voorgesteld:
bepaalde betekenissen - zoals ‘mannelijkheid’, ‘vrouwelijkheid’, ‘heldhaftigheid’,
‘rechtvaardigheid’, ‘normaal’, ‘afwijkend’ en ga zo maar door - werden door de
cultuurindustrie van bovenaf aan de massa opgelegd. En de massa slikte dat. Wat ze
te zien kregen in films, reclames en televisieseries namen ze klakkeloos over, zodat
ze in hun zijn en hun handelen volledig bepaald leken door de representaties die de
cultuurindustrie aanbood. Een bekend voorbeeld zijn de family values die in bijna
alle Hollywoodfilms als heilig worden verdedigd: een gezin wordt bedreigd door
een psychopaat, een terrorist, of een geobsedeerde minnares, maar uiteindelijk dienen
deze dreigingen alleen maar om de waarde van het gezin als hoeksteen van de
samenleving nog eens extra te bevestigen. Tenslotte vinden al deze dreigende outsiders
in de regel de dood - denk aan Fatal Attraction - en komt het gezin gelouterd en innig
herenigd uit de strijd.
Volgens Fiske loopt er echter ook een betekenisstroom in tegenovergestelde
richting: kijkers, luisteraars, of lezers geven betekenissen aan personages of
verhaallijnen in films, televisieseries, of bijvoorbeeld bouquetreeksromans die vaak
in strijd zijn met de indoctrinaties van de cultuurindustrie. Blijkbaar is de massa
eigenzinniger en creatiever dan Adorno dacht, want ze leest de producten van de
cultuurindustrie tegendraads. Ging het bijvoorbeeld in een film zoals Flashdance
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over een danseres die uiteindelijk heel conventioneel met haar baas trouwde, dan
maakten jonge, vrouwelijke kijkers haar niettemin tot een belichaming van
onafhankelijkheid en - letterlijk - zelfgenoegzaamheid. Het hoofdpersonage was voor
deze kijkers niet zomaar een lustobject voor de mannelijke blik, maar danste voor
zichzelf en was zichzelf

genoeg. Op deze manier kreeg dit hoofdpersonage een tegengestelde of oppositionele
betekenis.
Ook bleek dat verschillende groepen kijkers verschillende betekenissen aan
personages gaven die overeenstemden met hun eigen sociaal-culturele positie. Fiske
noemde dit onderhandelde lezingen (negotiated readings): kijkers, lezers, of luisteraars
verschuiven de betekenissen die de cultuurindustrie aanbiedt, passen ze hier en daar
aan, om ze samen te laten vallen met hun eigen blik op de wereld. Zo ‘onderhandelen’
ze tussen dominante betekenissen die circuleren in de cultuurindustrie en hun eigen
visie. Fiske nam hierbij het voorbeeld van de zogeheten muscle drama's uit de jaren
tachtig als The A-Team en Magnum, die in omloop waren gebracht om het concept
‘mannelijkheid’ weer in ere te herstellen na de flower power-periode en het debacle
van de Vietnam-oorlog. Hoewel deze series daarom bijzonder conformistisch waren
aan het heersende gedachtegoed uit de jaren tachtig, zagen jongere kijkers er niettemin
iets heel anders in. Zij wilden in series zoals
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The A-Team juist een kritiek op de autoriteiten herkennen, omdat de hoofdpersonages
deze autoriteiten steeds te slim af waren. Dominante concepties van ‘mannelijkheid’
werden op deze manier naar het raamwerk van de rebellerende puber omgebogen:
een serie die de status-quo wilde bevestigen, werd in de blik van jongere kijkers juist
een voorbeeld van de ondermijning van de gevestigde orde.

Cultuurindustrie versus populaire cultuur
Adorno zou ongetwijfeld hebben geantwoord dat dit geen enkel probleem vormt
voor de cultuurindustrie: zolang het maar geld en kijkcijfers oplevert. De
cultuurindustrie buigt vrolijk met al die onderhandelde betekenissen mee en slaat er
winst uit. Toch

dacht Fiske met deze tegendraadse en onderhandelde lezingen iets positiefs te hebben
ontdekt: met name de eerste toonde aan dat verzet tegen de gevestigde orde mogelijk
is via de vormen en middelen die de cultuurindustrie zelf aanbiedt. Daarmee bleek
de kritische functie die Adorno bewaard had voor de autonome kunst ook op het
gebied van de cultuurindustrie van toepassing. De kritiek kwam in het model van
Fiske alleen niet van buitenaf, maar van binnenuit: binnen de cultuurindustrie was
een dynamisch proces van weerstand of verzet werkzaam dat de cultuurindustrie en
haar dominante betekenissen als een virus of parasiet verzwakte. Fiske noemde dit
proces de ‘populaire cultuur’: de wijze waarop mensen de producten van de
cultuurindustrie gebruiken, misbruiken en ondermijnen om hun eigen betekenissen
(werkelijk) te maken.
De verzetsdynamiek van deze populaire cultuur werd aan de productiezijde
bevestigd door popartiesten zoals Madonna, die de middelen van de cultuurindustrie
voor haar eigen (subversieve) doeleinden gebruikte. Voor Fiske speelde hierbij
Madonna's steevast ironiserende en parodiërende opstelling een belangrijke rol: ze
kon niet gemakkelijk worden ingedeeld in bestaande categorieën en betekenissen
(‘hoer’, ‘madonna’, ‘seksgodin’, ‘cowgirl’) omdat ze deze juist steeds op de hak
nam. Hannah Bosma en Patricia Pisters hebben in dit verband gewezen op het feit
dat Madonna de notie van identiteit als iets dat ‘bestaat’ als een innerlijke eenheid
en waarheid effectief heeft ondergraven. De talloze
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transformaties die ze heeft ondergaan - de vele manieren waarop ze zichzelf heeft
uitgevonden - suggereren dat identiteit niet veel meer is dan een (tijdelijke) versie
en constructie van eigenheid. Zo zou ze identiteit deconstrueren als een eenheid die
je niet van binnen ‘hebt’ maar van buiten aanneemt, een gedachte die je terug kunt
vinden in het werk van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan.
Eigenlijk, zo stellen Bosma en Pisters, laat Madonna zien dat identiteit, de eenheid
en herkenbaarheid van het zelf, niet meer is dan een stijl die je jezelf aanmeet met
behulp van de middelen die de cultuurindustrie aandraagt. Feministische critici vinden
dit vooral interessant, omdat Madonna verschillende mogelijkheden van
vrouwelijkheid ten uitvoer brengt die alle even geldig zijn. Hiermee toont ze aan dat
‘vrouwelijkheid’ niet een vaststaand gegeven is, maar eerder het product van kleding,
make-up, bewegingen en houdingen die binnen onze cultuur ‘vrouwelijk’ zijn
gemaakt. Je bent niet vrouwelijk, je doet vrouwelijk. Vrouwelijkheid is volgens
feministische critici niet iets neutraals, iets dat er altijd al was als identiteit o, maar
iets dat binnen een culturele context is geconstrueerd. Het is niet zo dat je lichaam,
stem, haar en kleren als vrouwelijke uitingen afhankelijk zijn van de culturele identiteit
‘vrouwelijk’, het is precies andersom. Die identiteit volgt uit die uitingen. Deze
feministische critici vinden dit dan ook precies de kritische functie van het werk van
Madonna: via een ironisch spel laat ze zien dat ‘vrouwelijkheid’ een constructie is,
dat vrouwelijk doen, jezelf uiten of uitvoeren volgens de regels van het stereotype
‘vrouwelijk’ het normatieve vrouwelijkzijn verregaand bepaalt. Op deze manier
schuift Madonna volgens Bosma en Pisters ook nog eens andere, ongedachte
mogelijkheden van ‘vrouwelijke identiteit’ naar voren.

‘Laag’ wordt ‘hoog’
Het zal duidelijk zijn: de kritische functie van de populaire cultuur doet niet onder
voor die van Adorno's autonome kunst. Niet minder dan de laatste kan de eerste
mensen schokken en verrassen, tot nadenken stemmen en ze actief betrekken in het
kijk-, lees- of luisterproces. Populaire cultuur betekent niet passief consumeren, maar
eerder onvermijdelijk verwikkeld raken een dynamisch proces van betekenisgeving.
Het betekent niet klakkeloos beelden van film en televisie overnemen, maar bewust
dan wel onbewust onderhandelen met, en/of verzet plegen tegen, dominante
representaties.
Daarnaast blijkt de artistieke kwaliteit van de producten uit de populaire cultuur
akelig dicht in de buurt te komen van die van Adorno's autonome kunst. Traditioneel
zijn deze kwaliteiten als volgt gedefinieerd: autonome kunst vervreemdt voor zover
het experimenteert met het eigen medium en de materialiteit van dit medium op de

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

voorgrond zet - bijvoorbeeld de ‘taligheid’ van taal, zoals dat in Ulysses en Finnegans
Wake van James Joyce het geval is. Ook heeft autonome kunst een hoge
moeilijkheidsgraad doordat het medium ‘abnormaal’ wordt gebruikt - in de gedichten
van Stéphane Mallarmé verwijzen woorden bijvoorbeeld niet meer naar een stabiele
werkelijkheid, maar gaan ze onderling tegenstrijdige betekenissen aannemen die de
taal een heel andere functie geven dan het ‘normaal’ heeft. Mede hierdoor wordt het
meerduidig. Hetzelfde geldt voor de abstracte schilderkunst die niet meer figuratief
is (in tegenstelling tot ‘normale’ beelden), maar slechts lijnen en kleurvlakken te
zien geeft.
Als dit onder andere een strak onderscheid moet garanderen tussen ‘hoge’ en ‘lage’
cultuur, dan loopt dit volgens Bosma en Pisters al spaak op Madonna. Zij stellen
bijvoorbeeld dat Madonna's videoclips een ironische vermenging van stijlen uit de
‘lage’ en ‘hoge’ cultuur te zien geven, hetgeen ook een kenmerk is van ‘echte’
(postmoderne) kunst. Ook zijn haar songteksten vaak meerduidig en spelen ze een
ambigu spel met de bijbehorende videoclips. Dit creëert weer een spanning in
Madonna's werk die aanleiding geeft tot veel verschillende interpretaties - een ander
kenmerk van ‘hoge’ cultuur. Op deze manier willen Bosma en Pisters laten zien dat
het werk van Madonna, evengoed als het werk van een erkende dichter, schilder, of
componist, het bestuderen waard is op academisch niveau. Waarom geen colleges
over Madonna, waarom wel over William Shakespeare, Giacomo Puccini, of Andy
Warhol? De problemen die met deze laatste vraag te maken hebben zal ik hieronder
aankaarten. Op dit moment wil ik alleen opmerken dat de poging om het verschil
tussen ‘hoog’ en ‘laag’ op deze manier op te heffen
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zichzelf ondergraaft. Want worden hier niet juist de kwaliteiten van de ‘hoge’ cultuur
nog eens bevestigd door ze toe te passen op de (vermeende) ‘lage’ cultuur - en door
deze ‘lage’ cultuur zo op te hogen? Wordt de legitimiteit van de normen van de
‘hoge’ cultuur als toetssteen voor wat kunst is (en wat niet) niet juist onderschreven
wanneer je zegt: Madonna is net zo betekenisvol als Shakespeare omdat ze op dezelfde
punten scoort als de academisch verantwoorde bard? Dat vind ik overigens nog maar
de vraag: de muziek van Madonna (en hiermee bedoel ik niet haar clips en
performances) heb ik tijdens de jaren tachtig en negentig doorgaans dodelijk saai
gevonden, maar in elk geval werkt dit eerder normbevestigend dan normondergravend.
Als ‘laag’ ‘hoog’ wordt, waar blijft dan de waarde van ‘laag’?

De canon en de populaire cultuur
Dit hoog-laag-probleem heeft vanaf de jaren tachtig centraal gestaan in discussies
binnen de letterkunde en de literatuurwetenschap. Welke teksten bestuderen we op
scholen en universiteiten, welke criteria hebben we daar in het verleden voor
aangelegd - en moeten we daar aan vast blijven houden?
Waren deze criteria wel helemaal zuiver en zijn de lijsten met ‘meesterwerken’
die aan studenten zijn voorgelegd niet vooral tot stand gekomen via dubieuze
uitsluitingsmechanismen waardoor de parels uit de ‘wereldliteratuur’ voornamelijk
uit blanke, mannelijke, westerse schrijvers leken te bestaan? Niet voor niets werd de
traditionele canon lange tijd bestempeld als een canon van Dead White European
Males (DWEMs).
Het debat dat hierover tijdens de laatste decennia is gevoerd, is slepend en niet
minder oeverloos. Oeverloos, omdat inmiddels een loopgravenoorlog is ontstaan
waarbij voorstanders van verschillende visies geen duimbreed aan elkaar toegeven.
Grofweg gezegd heb je het ‘radicaal progressieve’ kamp, het ‘radicaal conservatieve’
kamp en het ‘gemodereerde conservatieve’ kamp. Het eerste verdedigt het standpunt
dat de lijst met belangrijkste literaire werken die sinds de negentiende eeuw werd
opgesteld om het culturele erfgoed van de verschillende natiestaten te definiëren,
vrouwelijke en niet-Europese schrijvers consequent heeft uitgesloten. De westerse
norm is blank en mannelijk, hoewel daar sinds kort enige verandering in is gekomen,
en alles wat afweek van die norm werd angstvallig buiten de deur gehouden. Daarom
was het nodig de traditionele canon op verschillende manieren te ondermijnen: door
te laten zien hoezeer deze canon van politieke machtsspelletjes aan elkaar hing, door
de erkende ‘meesterwerken’ van hun heiligheid te ontdoen en ze kritisch onder vuur
te nemen, maar ook door vergeten of veronachtzaamde (groepen) schrijfsters en
schrijvers van de marge naar het centrum te verplaatsen, of door nieuwe
literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen te publiceren die ‘andere’ literatuur een
betekenisvolle plaats gaf.
Het tweede kamp, het radicaal conservatieve kamp, dat nogal eenzaam door mensen
als Harold Bloom wordt vertegenwoordigd, wil helemaal niets weten van deze
mutaties. De canon is voor deze mensen een gesloten, en bovendien terecht gesloten
verzameling teksten die ‘ons’ culturele erfgoed bewaren. Het derde kamp, het
gemodereerde conservatieve kamp, ontkent de claims van de eerste twee. De canon
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is nooit een afgesloten geheel geweest, maar altijd een open en dynamisch proces
waar teksten met het grootste gemak in en uit konden worden gehaald. Ik zou daarop
willen antwoorden dat dit weliswaar geldt voor de binnenste en buitenste marges
van de canon, maar niet voor de harde kern. Daar blijven onveranderd de namen van
Homerus, Dante, Shakespeare, Rousseau, Wordsworth en Proust schitteren.
De vraag is echter of de werkelijkheid deze canondebatten niet heeft ingehaald.
Want inmiddels gaat het er niet meer om welke literatuur we kunnen bestuderen,
maar of de literatuurwetenschap zich nog wel (exclusief) op de literatuur moet richten.
Hierboven gaf ik al aan dat de hoog-laag-discussie vooral gericht was op de dreiging
van de cultuurindustrie (Adorno), dan wel de uitdaging van de populaire cultuur
(Fiske). ‘Laag’ is veel meer dan populaire literaire genres, en behelst vooral het
domein van de film, de televisie, de popmuziek en de digitale media. Voor sommige
literatuurwetenschappers betekent dit dan ook dat de literatuurwetenschap zou moeten
opschuiven naar het domein van de sociale wetenschappen om, zoals Hall en Fiske,
bijvoorbeeld te onderzoeken hoe culturele identiteit gevormd wordt via de uitingen
van de populaire cultuur als geheel, of hoe de verschillende genres binnen zowel de
‘hoge’ als de ‘lage’ cultuur samenhangen met culturele constructies van
gender-identiteit. Hoe komt het bijvoorbeeld dat ‘mannelijk’ geconnoteerde genres
zoals de western inmiddels zijn gepromoveerd naar de ‘hoge’ cultuur, terwijl
‘vrouwelijk’ geconnoteerde genres zoals de soap opera nog steeds tot het laagste van
het laagste behoren?
Hoewel deze oriëntatiewisseling interessante analyses heeft opgeleverd, heb ik er
toch mijn bedenkingen over.
Gefixeerd op de termen ‘identiteit’, ‘subjectpositie’, ‘subculturen’ en ‘verzet’ heeft
het onderzoek naar populaire cultuur soms veel weg van een eentonige en dogmatische
onderneming met even voorspelbare strategieën als resultaten. Op zijn slechtst is het
een koud
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kunstje, een strategie die gemakkelijk kan worden aangeleerd en eindeloos kan
worden herkauwd. Op zijn best biedt het een onorthodox maar tegelijk nauwkeurig
conceptueel instrumentarium dat een creatieve dialoog aangaat tussen theorie en
tekst en niet alleen blijft hangen in sociaal-culturele bespiegelingen, maar ook een
verrassend filosofisch en historisch licht werpt op de ‘producties’ uit de populaire
én de ‘hoge’ cultuur.
Dit laatste is belangrijk, omdat naar mijn mening de dynamiek van de populaire
cultuur vooral kan bestaan in het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’: zonder ‘laag’ geen
‘hoog’, maar ook andersom. De twee kunnen niet zonder elkaar bestaan. Het is
daarom even onzinnig om je alleen nog bezig te houden met Madonna, Michael
Jackson, André Rieu, of Harry Potter, als je blind te staren op een beperkt aantal
schrijvers, componisten en schilders die door de traditie heilig zijn gemaakt. Zo'n
dogmatische scheiding is met het oog op de hedendaagse kunst ook nauwelijks vol
te houden: niet alleen is deze kunst vaak intermediaal, plaatst het zich tussen
verschillende media in, ook vermengt het vrolijk de ‘populaire’ met de ‘elitaire’ stijl.
Je kunt je afvragen of het ooit anders is geweest. De literatuur en muziek uit de
achttiende eeuw zijn lichtende voorbeelden voor wat betreft de vermenging van
stijlen. Toch roept de spanning tussen ‘hoog’ en ‘laag’ nog een andere, laatste vraag
op: is het niet zo dat juist de overvloed aan (gestandaardiseerde) producties uit de
cultuurindustrie, en onze gewenning daaraan, de ‘hoge’ cultuur ontoegankelijker,
‘moeilijker’ en exclusiever, kortom ‘hoog’, heeft gemaakt? Dit is misschien een
vraag voor Adorno, maar toch is het diezelfde Adorno die onbedoeld de Vorschule
vormde voor wat nu cultural studies heet.
Kiene Brillenburg Wurth promoveerde in december 2002 op het proefschrift The
musically sublime. Infinity, indeterminancy, irresolvability. Ze is universitair docent
Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit te
Amsterdam
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Over motto's en andere ‘insluipers’ in literaire teksten
Literaire competentie, ‘kunnen communiceren met en over literatuur’
houdt onder andere in kennis van termen en begrippen waarmee over
literatuur gecommuniceerd kan worden. Aan het begin van de Tweede
Fase hebben de Vakontwikkelgroepen een minimumlijstje op papier gezet,
en de termen en begrippen die daarop voorkwamen, zijn (dus) in zo
ongeveer alle literatuurschoolboeken te vinden. Twee begrippen die mijns
inziens erg belangrijk zijn in de literatuur van vandaag de dag worden
echter in vrijwel geen enkel schoolboek besproken: het motto, en het
verschijnsel intertekstualiteit.
Joop Dirksen

Motto
Vrijwel elke moderne roman opent met een motto, een (of enkele) citaat (citaten) uit
andermans werk, waarin de thematiek van de roman wordt weergegeven. Vaak meer
nog dan de titel geeft het motto in één oogopslag duidelijkheid over wat je van het
verhaal mag verwachten. Wat voorbeelden: Tessa de Loo heeft haar roman Meander,
over een groepje idealisten, het motto meegegeven: ‘De poging de hemel op aarde
te verwezenlijken heeft altijd weer geleid tot de hel’ (Karl Popper), en treffender kan
de strekking van haar verhaal niet worden weergegeven. En ook het tweede motto
in dit boek, ‘Zuiverheid en eenzaamheid zijn één en hetzelfde ongeluk’ (Colette)
geeft een belangrijk aspect, namelijk de tragiek van de hoofdrolspeler, scherp weer.
Verborgen gebreken van Renate Dorrestein opent met een citaat van Virginia Woolf:
‘Dit is een onbelangrijk boek, want het gaat over de gevoelens van vrouwen in een
huiskamer’, en daarmee is de toon gezet. Elk van de zeven hoofdstukken begint met
een regel uit het bijbelboek Genesis, samen beschrijven ze de zeven scheppingsdagen.
Terwijl in het verhaal de hoofdpersoon zo ongeveer alle houvast kwijtraakt - haar
gezondheid blijkt broos, haar familieleden hebben haar bedrogen en laten haar vallen,
en haar toevluchtsoord, een stevig vakantiehuis, blijkt één grote bouwval - begint
het slothoofdstuk met ‘En God zag dat het goed was’. Het contrast tussen alle fraais
wat God schiep en de bouwval van een (dit) mensenleven, de ellende die mensen
elkaar aandoen, wordt krachtig uitgedrukt in de motto's.
Arnon Grunberg, meester van de treurigheid verpakt in slapstick, geeft zijn
Figuranten als motto mee: ‘Jammer dat je met een lijkwagen naar het paradijs moet’
(Stanislaw Jerzy Lec). En Lisa's adem van Karel Glastra van Loon opent met een
motto dat ook de strekking van de hele roman weerspiegelt: ‘Guilt is a very destructive
notion’ (David Bohm). Dat motto is dus een belangrijk middel om greep te krijgen
op een boek; de auteur vertelt in feite via een citaat uit het werk van een collega waar
het in zijn boek om draait. Dat negeren zou een merkwaardige zaak zijn. Het ligt dus
voor de hand dat aan leerlingen gevraagd wordt om hetzij ‘standaard’ in het
leesverslag, hetzij bij wijze van verdiepingsopdracht aansluitend op dat leesverslag
nader in te gaan op het motto: wat betekent het, en wat is de relatie met het werk
waar het voorin staat opgenomen.
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Intertekstualiteit
Een andere manier waarop veel moderne auteurs gebruik maken van het werk van
anderen is via wat we ‘intertekstualiteit’ noemen. Ik versta hieronder in deze tekst
het verschijnsel dat een auteur kleinere of grotere tekstgedeelten van andere auteurs
min of meer letterlijk gebruikt in zijn eigen werk, of een complete tekst van een ander
als inspiratiebron hanteert; die teksten of tekstgedeelten kunnen uiteenlopende functies
hebben in het werk van de ‘citerende’ schrijver.
Een klassieker als Robinson Crusoe uit 1719 van Daniel Defoe bijvoorbeeld heeft
veel schrijvers tot inspiratie gediend: het verhaal duikt in allerlei variaties en allerlei
verschijningsvormen op. Zo schreef Michel Tournier in
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1967 Vendredi ou les limbes du Pacifique, waarin hij de versie van Vrijdag
presenteerde: hoe keek die aan tegen de gebeurtenissen die we tot dan toe alleen
beschreven hadden gekregen vanuit het perspectief van Robinson zelf; een
perspectiefwisseling vanuit een ‘politieke visie’. De populariteit van het
oorspronkelijke verhaal blijkt overigens uit de algemene bekendheid van de naam
van de hoofdpersoon: dat een commerciële televisiezender die naam als titel neemt
voor een overlevings-programma, zegt eigenlijk al genoeg. Als Doeschka Meijsing
een roman publiceert met de titel Robinson, kun je dat boek als lezer niet los zien
van het oorspronkelijke boek van Defoe. Allerlei verwijzingen in de roman maken
ook duidelijk dat het Meijsing heel bewust ging om het inspelen op wat enkele eeuwen
vóór haar op papier is gezet. Dus zou ook een leerling die dit boek op zijn lijst plaatst,
daarop in moeten spelen. Wat biedt het oorspronkelijke verhaal aan extra lading bij
de beleving van de perikelen van het meisje dat met de naam Robinson door het
leven moet?
Onze literatuur is rijk aan boeken met een sterke ‘intertekstuele ondertoon’. Een
van de mooiste romans uit de laatste halve eeuw is Rituelen. In dit boek, dat bol staat
van de verwijzingen naar allerlei andere literaire teksten vertelt de hoofdpersoon,
Inni, over de rituelen waaraan mensen houvast proberen te ontlenen. Zelf ontleent
hij zijn ‘zekerheid’ aan vrouwen: ‘Als de wereld een raadsel was dan waren vrouwen
de kracht die dat pulserende raadsel op gang hielden, zij, en zij alleen hadden toegang
tot dat raadsel.’ (p. 103)
Met het dienstmeisje van zijn oom heeft hij zijn eerste seksuele ervaring: ‘“Ik heet
Petra,” zei ze. Op deze steenrots, deze zachte bolle steenrots, dacht hij later, had hij
zijn kerk gebouwd.

Want daar was geen twijfel aan, die dag waren vrouwen zijn religie geworden, het
centrum, de essentie van alles, het grote karrewiel waar de wereld op rond draaide.’
(p. 82)
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Inni's beschrijvingen verwijzen dan ook heel vaak naar elementen uit de katholieke
kerk, waar het ritueel een heel belangrijke plaats inneemt: een duif komt een
‘annunciatie’ verrichten, Petra ontvangt zijn zaad op haar tong, en na een bezoek aan
een vriend, met een andere vriend samen, een visite die duidelijk in het teken staat
van een afscheid, concludeert Inni op pagina 182 dat hij een ‘requiemmis met drie
heren heeft opgedragen’.

Demonstratie
Het verschijnsel intertekstualiteit bespreken met leerlingen is niet zo eenvoudig.
Probleem is enerzijds de over het algemeen geringe belezenheid
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van de moderne leerling; anderzijds vergt het enig abstractievermogen om, áls men
dan ‘insluipers’ herkent, te ontdekken wat de bedoeling, het beoogde effect van dat
‘leentjebuur spelen’ naar alle waarschijnlijkheid geweest is. Een prima
‘demonstratietekst’ voor klassikaal gebruik, is het verhaal ‘Een nieuwe Adam’ van
Willem van Maanen, uit de bundel Kom op uw verhaal - het verhaal is ook opgenomen
in het vwo-deel van Dossier lezen.
Het verhaal beschrijft hoe een jongen op de grens van de puberteit in de zomer
vol verwachting terugkeert naar een afgelegen eilandje dat hij als zijn eigendom
beschouwt. Er komt daar niemand, het is maar klein eilandje, maar voor de jongen
is het een paradijs: hij kan er zich helemaal uitleven. De oorspronkelijke situatie
blijkt echter veranderd: op de woonboot van de man die hem destijds het eilandje
gewezen heeft, en die hem daar in alle rust liet spelen, wonen nu een man en een
vrouw die hem ietwat spottend tegemoet treden. Het eilandje zelf blijkt echter nog
onveranderd, en de jongen leeft zich weer helemaal uit, rent naakt door het
struikgewas, speelt enthousiast in de rust van de wilde natuur. Op zijn tocht terug
komt hij weer langs de woonboot. De man en vrouw hangen over de reling; ze hebben
hem bespied met een verrekijker. De jongen ervaart dat als een schok, maar krijgt
nog een heviger ervaring te verwerken als hij de vrouw zich ver naar hem ziet
overbuigen, haar borsten bijna bloot ziet, en hij voor het eerst seksuele opwinding
ervaart. Adam is zijn onschuld kwijt, hij is definitief uit het paradijs verbannen. De
auteur bewerkt het bijbelverhaal, laat zien wat voor hem de essentie is, moderniseert
het naar een voor iedere jongere herkenbare situatie.

Giphart
De auteur Ronald Giphart is in het kader van intertekstualiteit een verhaal apart. In
een eerder artikel voor Tsjip/Letteren maakte ik al eens de vergelijking tussen Giphart
en Jan Wolkers. Allebei zijn zij auteurs die in hun begintijd te maken hadden met
de weerzin van oudere lezers en recensenten. Terwijl de oudere jongeren van nu zich
ongetwijfeld nog herinneren hoe door docenten uit hun jeugd vaak werd gefulmineerd
tegen Wolkers, ofschoon de jonge lezers met veel genoegen zijn werk verslonden,
gaan die oudere jongeren - zelf docent nu - op min of meer identieke wijze tekeer
tegen het werk van Giphart. Laten we wel wezen: het staat ieder vrij om boeken te
verwerpen, om wat voor reden ook: omdat ze te dik zijn, te dun, een te kleine letter
hebben, te weinig literaire kwaliteit, of te veel. Je mag dan wel verlangen dat de ware
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reden voor het verwerpen van een boek wordt vermeld. Wat me stoort is dat onder
het mom van ‘een gebrek aan literaire kwaliteiten’ in feite een moreel oordeel de
hoofdrol speelt in de beoordeling van het werk van Giphart. Seks hoort volgens veel
recensenten en literatuurdocenten niet thuis in literatuur, althans niet in die vrolijke
openlijkheid die bij Giphart gebruikelijk is.
Giphart schopte zijn critici niet alleen tegen hun schenen door zijn vrolijke en
openhartige benadering van de seks, maar ook zijn houding ten opzichte van de
literatuur heeft naar mijn mening kwaad bloed gezet. Je bent jong en vrolijk, je
studeert Nederlands, je houdt van literatuur en dan kom je in de gewijde ambiance
van De Nederlandse Literatuur. Men doet in plechtige bewoordingen uit de doeken,
Hoe Fraai De Meesterwerken Uit Onze Rijke Literatuurgeschiedenis Zijn (Niet
Aanraken! Achter De Hekken Blijven!). En dan stop je met je studie, onder meer
om die opgefokte sfeer. Wat moet het heerlijk zijn om dan de spot te kunnen drijven
met al dat fraais! Gipharts debuut, Ik ook van jou, biedt een rijk palet aan
intertekstualiteit. Zo heeft de ik op pagina dertien tijdens een busreis ruzie gehad
met zijn vriendin. Ze komt weer naast hem zitten. ‘Even deed ze alsof ze ook ging
slapen, toen zoende ze me op m'n schouder en langzaam schoof ze haar hand over
mijn dijbeen. Weemoedigheid die niemand kan verklaren, en die des avonds komt.
“Zal ik je aftrekken?”, fluisterde ze heel zachtjes. (...) Toen ze mijn weemoedigheid
in haar hand had, legde ze zich tegen m'n schouder en deed of ze ging slapen, maar
met haar vuist bleef ze kleine rukjes geven.’
Op pagina 37 vertelt de ik: ‘Straks als Fräser helemaal strontlazarus is roept hij alleen
nog maar: “Lawenadehoerega, hé Roon, lawenadehoerega.” Maar eerst staat hij op
om in het natural harbortje groots en meeslepend te kotsen.’
De ik beschrijft op pagina 38 een bloeitijd in de relatie met zijn vriendin: ‘Honderden
spelletjes. Ik de buurman,
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zij het jonge meisje. Zij een grote verleidster, ik een koele jongen. Zij een moeder,
ik een jonge zoon (Wenen, 1910). Ik een leraar, zij een studente. Ik God, zij een
ezel.’
En later, op pagina 49: ‘Ze ademt door haar mond maar haar tanden heeft ze op
elkaar. Schopenhauers meningen over vrouwen slinken tot laffe boutades. En als zij
Helena heet, begin ik nu en hier weer een Trojaanse oorlog. (...) Iris werkte in
Soest-Zuid bij de textielzaak Brouwers, wat ik een opmerkelijke vorm van octaviteit
vond, want ik was idolaat van Jeroen Brouwers. Door Iris te minetten likte ik de
literatuur.’
Op pagina 141 ‘daagt [het] in het oosten, het licht overal en wij zijn uitgerust, rapen
onze kleren bijeen en kleden ons aan.’
Het laatste voorbeeld komt van pagina 143: ‘Silke slaapt nog (argeloos! ongerept!
wereldpoëzie!) maar ik maak haar wakker als ik de rits van de tent helemaal opentrek.
Ze citeert een klankgedicht en draait zich morrend om. Ronald groet 's morgens de
dingen.’

Functie van insluipers
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat al deze literair verantwoorde spot met literatuur
bij veel ‘serieuze’ literatuurliefhebbers in het verkeerde keelgat is geschoten.
Intertekstualiteit om je gram te halen, om je af te zetten tegen de gewijde sfeer die
volgens velen moet heersen in de tempel van de Kunst, seksuele escapades verwoord
in citaten uit ons literair erfgoed!
Iedere auteur is een lezer (geweest) en laat dat merken in zijn werk: in het motto,
in verwijzingen, openlijk of heel subtiel naar door anderen geschreven literaire
teksten. Nadenken over de functie van die ‘insluipers’ kan een belangrijke bijdrage
leveren aan een beter begrip van het werk. ‘Motto’ en ‘intertekstualiteit’ horen dus
zeker aandacht te krijgen in het literatuuronderwijs.
Motto's staan meestal vooraan in een literair werk, maar ook aan het eind van een
artikel kunnen ze heel functioneel zijn: ‘“Begin bij het begin,” zei de koning ernstig,
“en ga net zo lang door tot je aan het slot bent. Houd dan op.”’ (Lewis Carroll, Alice
in Wonderland).
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding leesdossier en
van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Renate Dorrestein, Verborgen gebreken. Amsterdam: Contact, 1996.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

Ronald Giphart, Ik ook van jou. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1992.
Karel Glastra van Loon, Lisa's adem. Amsterdam: L.J. Veen, 2001.
Arnon Grunberg, Figuranten. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1997.
Willem van Maanen, ‘Een nieuwe Adam’. In: Kom op uw verhaal. Amsterdam:
Querido, 1970.
Doeschka Meijsing, Robinson. Amsterdam: Querido, 1976.
Cees Nooteboom, Rituelen. Amsterdam: Arbeiderspers, 1980.
Tessa de Loo, Meander. Amsterdam: Arbeiderspers, 1986.
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifque. Parijs: Galimard, 1967.

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

13

Emotionele betrokkenheid bij jeugdliteraire teksten
Grote verscheidenheid in leesbeleving
In 1998 startte een verkennend onderzoek naar het verband tussen
leesplezier en identificatiemogelijkheden van veertienjarigen uit twee
klassen van het beroepsonderwijs in Vlaanderen en Nederland. In 2002
kreeg dit onderzoek een vervolg. De analyse van de onderzoekgegevens
is bijna afgerond en er valt een voorzichtige conclusie te trekken: leerlingen
moeten zich emotioneel betrokken voelen bij een tekst om er plezier aan
te kunnen beleven.
Ineke Guldemond

Verkennend onderzoek
Het onderzoek wordt verkennend genoemd, omdat het een vraag centraal stelde waar
nog heel weinig onderzoek naar verricht was en bovendien betrof het een doelgroep,
vmbo-leerlingen, die nog weinig de aandacht kreeg van onderzoekers. Verder was
de onderzochte groep bescheiden van omvang, namelijk vijftig leerlingen.
De onderzoeksvraag luidde: in hoeverre speelt de mogelijkheid tot identificatie
met een romanpersonage een rol bij het vergroten van leesplezier van veertienjarigen
in het tweede studiejaar van de eerste graad op scholen met een bovenbouw voor
bso/tso in Vlaanderen en van veertienjarigen in het tweede leerjaar van scholen voor
vmbo in Nederland? Subvraag daarbij was: welke referentiële verwijzingen moet
een tekst bevatten om bovengenoemde leerlingen emotioneel te boeien?
Leesplezier wordt als absolute voorwaarde gezien om het lezen van fictie te
bevorderen. In veel publicaties wordt verondersteld dat de mogelijkheid tot
identificatie met een romanpersonage voor een jongere noodzakelijk is om plezier
aan een tekst te beleven. Bovendien is er weinig empirisch onderzoek gedaan ten
behoeve van leesbevordering voor de bedoelde doelgroep. Daarnaast is voor de
leerlingen in het beroepsvoorbereidend onderwijs bevordering van leesvaardigheid
van belang. Het gaat erom de cirkel te doorbreken waarbij slecht lezen een hekel aan
lezen bevordert, wat weer vaardigheid in lezen tegenwerkt, en zo voort. Ten slotte
verwijst Saskia Tellegen in haar boek Waarom zou je lezen? naar het

psychologische begrip ‘secundair hanteergedrag’. Zij meent dat jeugdigen greep
krijgen op eigen emoties door middel van het spontane, intrinsieke lezen. Ze kunnen

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

dan ook beter emotionele reacties van anderen inschatten. Deze vaardigheden zijn
weer van belang voor het functioneren van jonge mensen in de samenleving.

Opzet van het onderzoek
Een jaar lang werden zesentwintig leerlingen in het tweede leerjaar van een school
met bovenbouw voor bso/tso in Hoogstraten en vierentwintig leerlingen in het tweede
leerjaar van een vmbo-school in Tilburg gevolgd. De leerlingen is twee maal een
tekstonafhankelijke enquête voorgelegd. Bij de eerste vragenlijst ging het erom
inzicht te verkrijgen in het leesgedrag en de leesmotivatie van de onderzochte
leerlingen. De tweede enquête was erop gericht zicht te krijgen op de leesbeleving
van de leerlingen. Hoe vaak waren zij emotioneel betrokken bij een tekst of konden
zij zich identificeren met één van de verhaalpersonages? Dachten ze nog wel eens
terug aan een gelezen tekst en verbeeldden zij zich wel eens iets tijdens het lezen?
De vragenlijsten voor deze enquête waren gebaseerd op de vragenlijsten die Saskia
Tellegen heeft samengesteld en die ten grondslag liggen aan het model waarin
verklaard wordt welke factoren in welke mate een rol spelen bij het hebben
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van leesplezier. Dat leesplezier heeft weer consequenties voor de leesfrequentie en
voor spontaan leesgedrag. Het model is beschreven in Waarom is lezen plezierig?
De uitkomsten van deze enquêtes zouden verbanden kunnen laten zien met de
waardering van de fragmenten die de leerlingen te lezen kregen.
Verdeeld over een schooljaar kregen de leerlingen acht tekstfragmenten of korte
verhalen te lezen; daarbij vulden zij vragenlijsten in. De keuze voor de teksten was
enerzijds gebaseerd op de uitkomst van interviews met zes leerlingen uit Hoogstraten
en zes leerlingen uit Tilburg en anderzijds op criteria uit literaire handboeken. de
gekozen teksten waren:
1
‘Lefgozers’ van Valentine Kalwij. Het verhaal werd in zijn geheel opgenomen.
Het gaat over een opschepper die buiten het klaslokaal aan de dakgoot gaat
hangen. Een veel minder stoere jongen imiteert hem, een ikpersonage doet
verslag.
2
Vanilla P. van Marc de Bel. We kozen een fragment met actie: een meisje
verslaat op een sportschool een professionele bokser.
3
Little Emma van Gerda van Cleemput, waarin een geadopteerd meisje een
brief krijgt van haar biologische moeder die naar een ontmoeting verlangt.
4
Een soort zusje van Diane Broeckhoven. Het gekozen fragment bevat
elementen uit de multiculturele samenleving, terwijl er ook verliefdheid in
voorkomt: een blanke jongen, Eric, stelt zijn gekleurde vriendin voor aan zijn
moeder, die daar niet-begrijpend op reageert.
5
Memo zwijgt van Anke de Vries. Uit dit boek kozen we eveneens een fragment
uit de interculturele jeugdliteratuur: een jongen uit Koerdistan moet tegen zijn
zin emigreren naar Nederland.

6 ‘De biefstuk van het zoete water’ van Hans Dorrestijn. Dit is een compleet
verhaal met een zware emotionele lading en geen happy end. Een jongen wordt
tijdens een plezierig lijkend vistochtje onverwacht geslagen door zijn vader.
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7 Zoë zwijgt van Marita de Sterck. Dit is een fragment met een grote complexiteit,
niet in taalgebruik maar wel in opbouw en perspectief. De situatie is niet vreemd
voor de leerlingen: een meisje, iets ouder dan de leerlingen, komt te laat thuis
na het stappen en vader is boos.
8 De spiegelvrouw van Theo Hoogstraten. Uit dit griezelboek namen we
verschillende fragmenten, waaronder ook een stukje uit een busreis dat wellicht
humoristisch gevonden zou kunnen worden. Tamara heeft voorspellende dromen
en tijdens de schoolreis komt er één griezelige droom uit.
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In 2002 creëerde Stichting Lezen de mogelijkheid om de onderzoeksgegevens te
verwerken. Er bleken twee behoeftes te bestaan. De eerste was om de enquête naar
leesbeleving aan een grotere groep leerlingen voor te leggen en de tweede was om
via interviews dieper op een aantal tekstfragmenten in te kunnen gaan. De Rooi
Pannen, een scholengemeenschap voor vmbo in Tilburg, bood gastvrijheid om bij
170 leerlingen uit de tweede klassen de enquête af te nemen. Ook konden twaalf
leerlingen geïnterviewd worden.

Weinig lezen
De veelgehoorde generaliserende opmerking ‘leerlingen in het beroepsonderwijs
willen niet lezen’, is onjuist gebleken. Wel is het zo dat leerlingen in het vmbo
gemiddeld weinig lezen. Ook bij deze onderzochte groep was dat het geval. Onderzoek
van Lilian van der Bolt heeft uitgewezen dat frequente lezers vaker emoties ervaren
tijdens het lezen en bovendien zijn hun emotionele ervaringen genuanceerder en
afwisselender dan bij minder frequente lezers. Bij het analyseren van reacties op
vragen en stellingen die in dit verkennend onderzoek gebruikt zijn, bleek dat grote
groepen leerlingen telkens weer kozen voor een antwoord als ‘gemiddeld’ of ‘ik weet
het niet’. Dat kan dus heel goed verband houden met hun geringe leeservaring.
Veel leerlingen waren niet gewend om zichzelf er bewust van te maken wat hun
mening over en gevoelens bij een tekst waren. Dat is wel een vereiste als
emotiesocialisatie van jonge mensen serieus genomen wordt. Eén van de stappen in
het proces van de emotiesocialisatie is dat een persoon in staat moet zijn om te
begrijpen dat het eigen emotioneel expressief gedrag effecten kan hebben op de
gevoelens van anderen. Voor alle leerlingen, en dus ook voor vmbo-leerlingen, is
het uiterst zinvol om rekening te leren houden met de gevoelens van anderen.
Inlevingsvermogen en de betrokkenheid bij verhalen bewerkstelligen een beter begrip
voor de gevoelens en emoties van anderen en dat heeft weer effect op ervaringen die
mensen naar aanleiding van gebeurtenissen in de werkelijkheid beleven.
Gemiddeld lezen de jongens in het vmbo het minst. Dat is dus slecht voor hun
emotiesocialisatie. Lilian van der Bolt heeft bovendien geconstateerd dat meisjes
vaker dan jongens geneigd zijn een tekst te gebruiken ter reparatie van de stemming
en ter herstel van de affectieve balans. Ook voor hun persoonlijke welbevinden is
het dus jammer dat met name jongens zo weinig lezen.
Tijdens de eerste interviews bleek al snel dat het voor veertienjarigen in het
beroepsonderwijs lastig is om spontaan een antwoord te geven op de vraag: ‘Wat
voor een gevoel kreeg je tijdens het lezen?’ Dat wilde niet zeggen dat ze niet
emotioneel betrokken waren bij een fragment, want als bijvoorbeeld gevraagd werd
of ze iets dergelijks zelf wel eens hadden meegemaakt of wat hun mening was over
het gedrag van een verhaalpersonage, dan kwamen al snel typeringen als: ‘Ik zou
vreselijk kwaad zijn.’ of: ‘Ik zou me heel verdrietig voelen.’ Leerlingen konden zich
werkelijk verplaatsen in de personages en zich verbeeldden hoe zij zich in bepaalde
situaties zouden gedragen.
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De leerlingen uit de onderzoeksgroep scoorden laag bij het invullen van de lijsten
over leesbeleving zoals die door Saskia Tellegen en Jolanda Frankhuisen als
meetinstrumenten zijn opgenomen in Waarom is lezen plezierig?
Een tekst als ‘De biefstuk van het zoete water’ leverde veel reacties op, die stuk
voor stuk getuigden van grote emotionele betrokkenheid. Bij zo'n respons valt
nauwelijks voor te stellen dat de meeste leerlingen bij de enquête naar leesbeleving
uitkwamen op de constatering dat ze zich bijna nooit emotioneel betrokken voelden
bij verhalen en toch hadden ze dat wel zo ingevuld. In het verhaal mishandelt de
vader zijn zoon Johan door hem vaak geheel onverwacht een harde tik te geven. Een
directe referentiële verwijzing zal hopelijk voor de leerlingen niet aan de orde zijn
geweest, maar een vergelijking met de verhouding tot de eigen vader werd wel
gemaakt. Vlaamse leerlingen hadden een ander referentiekader ten opzichte van de
verhouding tussen ouders en hun kinderen dan de Nederlandse leerlingen. Dat
referentiekader speelde ook mee bij de beoordeling van Een soort zusje. Meer dan
de helft van de leerlingen uit het verkennend onderzoek vond het verhaal realistisch
en er was grote kritiek, zowel op Eric, vanwege zijn onvriendelijke rol ten opzichte
van zijn moeder, als op de moeder, omdat zij racistisch gereageerd zou hebben. Ook
hier was er weer een duidelijk verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse leerlingen.
De laatsten zouden woedend zijn op hun moeder, terwijl dat voor de eersten zeker
niet gold. De geïnterviewde leerlingen van de Rooi Pannen vonden het gedrag van
de moeder zo absurd, dat ze het verhaal afkeurden: ‘Op die manier kan iemand
gewoon niet reageren, dat is niet volgens de realiteit.’ Het paste niet binnen de normen
en waarden die voor hen vertrouwd zijn.
Het meest emotioneel betrokken waren de meisjes bij Little Emma. Zij waren
ontroerd door de tekst en vonden Emma heel sympathiek. Tijdens de interviews op
de Rooi Pannen verwezen meisjes naar de vele televisieprogramma's waarin
geadopteerde mensen hun biologische ouders zochten. Meisjes gaven aan dat ze
konden meevoelen met Emma. De meeste jon-

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

16
gens konden geen uitspraak doen of ze Emma nu wel of niet sympathiek vonden.
Hoewel er beslist jongens waren die dit verhaal prachtig vonden, was de gemiddelde
beoordeling door de jongens duidelijk verschillend van de meisjes. De jongens konden
zich geen oordeel vormen over Emma en waren daardoor minder emotioneel
betrokken.

Identificatie
Wanneer ging nu emotioneel betrokken zijn over in identificatie? Die grens bleek
heel diffuus. Leerlingen moesten een verhaalpersonage beslist sympathiek vinden
om zich ermee te kunnen identificeren. Daartoe moesten ze kunnen begrijpen waarom
die verhaalfiguur op een bepaalde manier handelde. Vanilla was een verhaalpersonage
waar de meeste leerlingen geen vat op konden krijgen. Ze wisten niet hoe ze haar
moesten typeren en konden vervolgens ook niet beslissen of Vanilla nu wel of niet
sympathiek gevonden moest worden. Emma werd door de meisjes wel heel
sympathiek gevonden en emotioneel herkenden de meisjes een soortgelijke situatie.
Veel meisjes hebben zich met Emma kunnen identificeren en dat had direct
consequenties voor de hoge waardering van de tekst. Zoals beschreven waren de
jongens minder emotioneel betrokken bij de tekst. Identificatie met Emma was er
voor de meeste jongens niet bij. Dat de hoofdrol vervuld werd door een meisje speelde
zeker bij een flink aantal jongens een rol. Uit interviews bleek al dat negen van de
twaalf leerlingen de voorkeur gaf aan een hoofdpersoon van de eigen sekse. Opvallend
genoeg kreeg Little Emma van de jongens in Hoogstraten een 8,6 als
beoordelingscijfer.
Er waren meer verhalen die een hoge waardering kregen, maar waarbij identificatie
lastig aan te tonen was. Dat gold voor Een soort zusje, voor ‘De biefstuk van het
zoete water’ en ook voor De spiegelvrouw. Wel was er altijd een vorm van emotionele
betrokkenheid. De meeste leerlingen vonden Tamara uit De spiegelvrouw wel
sympathiek, maar de emotionele lading zat meer in het herkennen van Tamara's
schrikreactie toen het kasteeltje waar de schoolreis naartoe ging hetzelfde bleek te
zijn als het kasteeltje uit haar (helderziende) droom. Leerlingen noemden dit verhaal
erg spannend. Ze bedoelden daarmee dat ze het griezelig vonden. Ook dat is een
emotie. Dat een flinke groep van zeventien leerlingen meende dat zo'n verhaal niet
realistisch was, had geen effect op de waardering.
Lilian van der Bolt heeft in haar proefschrift Ontroerend goed het volgende
geschreven:
‘Ontroering via identificatie (indirecte ontroering) is slechts een van de manieren
waarop emotie tijdens het lezen ervaren kan worden. De lezer kan ook emoties
beleven naar aanleiding van in het verhaal beschreven gebeurtenissen of situaties.’
Uit dit verkennend onderzoek mag opgemaakt worden dat teksten een hoge waardering
kregen als leerlingen zich er op de een of andere manier emotioneel bij betrokken
voelden. Dat gold voor Little Emma, Een soort zusje, Memo zwijgt, ‘De biefstuk van
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het zoete water’ en De spiegelvrouw. Een meerderheid van de leerlingen wilde het
hele verhaal lezen.
Bij de bespreking van de emotionele betrokkenheid ben ik al ingegaan op het
belang van het referentiekader van de leerlingen en de beoordeling van een tekst. De
leerlingen van de Rooi Pannen die vonden dat de moeder van Eric in Een soort zusje
vreemd optrad, haakten af en konden het verhaal niet meer waarderen. De
herkenbaarheid van de situatie van Emma was voor veel meisjes juist weer een reden
om Little Emma heel boeiend te vinden.
Maar als de emotie in een verhaal ervaren wordt op basis van de gebeurtenissen
en niet op basis van identificatie, is een referentiële verwijzing niet noodzakelijk.
Bij De spiegelvrouw speelde het voor de waardering geen enkele rol of de leerlingen
meenden dat het verhaal realistisch beschreven was of niet. Eén tekst is de leerlingen
voorgelegd, waarvan bekend was dat de complexiteit groot was: Zoë zwijgt. Voor
het overgrote deel van de leerlingen was deze tekst zo ingewikkeld dat ze geen reactie
konden geven op vragen en stellingen die bekeken of identificatie mogelijk was. De
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat een tekst dus eerst begrepen moet worden.
Ongeveer de helft van de meisjes uit Hoogstraten zei de tekst uit Zoë zwijgt te
begrijpen en te kunnen waarderen. In deze groep zaten ook de meisjes die zich konden
identificeren met Zoë.

Conclusie
Uit dit bescheiden onderzoek is gebleken dat leerlingen in het beroepsonderwijs zich
emotioneel betrokken moeten voelen bij een tekst om die tekst te kunnen waarderen.
Identificatie met een verhaalpersonage is niet absoluut noodzakelijk, emoties kunnen
ook door de situatie opgeroepen worden. Referentiële verwijzingen zijn met name
van belang bij de waardering als er in het verhaal sprake is van een bepaald gedrag
van personages dat emoties oproept. De leerling toetst dat gedrag aan zijn eigen
referentiekader op het gebied van waarden en normen. Leerlingen bleken zeer te
verschillen in hun leesgedrag en daardoor beschikten zij niet over dezelfde
leeservaring en hadden zij ook niet dezelfde interesse in bepaalde tekstfragmenten.
Om zoveel mogelijk leerlingen plezier te laten beleven aan fictie, zal er dus door de
docent gekozen moeten worden
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voor gedifferentieerde werkvormen waarbij de leesbeleving centraal staat. Kan er
na afloop van het onderzoek geconcludeerd worden of de onderzoeksvraag
bevestigend of ontkennend is beantwoord? Is er wel een antwoord gekomen op de
subvraag? De antwoorden op deze vragen zijn maar zeer gedeeltelijk verkregen. Er
zijn nog veel vragen en nog veel voortgezet onderzoek is nodig. Maar roept een
onderzoek niet heel vaak weer nieuwe vragen op? Eén ding is wel vast komen te
staan: leerlingen in het vmbo en bso/tso vormen géén eenheidsworst. Niet alleen bij
alle teksten, maar zelfs over alle vragen en stellingen waren de meningen verdeeld.
Alle genres hadden hun liefhebbers en hun haters, over gedrag van verhaalpersonages
werd heel verschillend gedacht.
Ineke Guldemond is docent Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg.
Dit artikel is een verkorte versie van een rapport over het onderzoek. Het volledige
rapport is te verkrijgen bij Stichting Lezen. Zie ook: www.lezen.nl.
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‘Ik ben zélf een vmbo-leerling, dat scheelt’
Wim Daniëls over hoog en laag
Op de negende verdieping van een imposante kantoortoren, ‘met uitzicht
op Aarle-Rixtel, daar liggen mijn “roots”’, is gevestigd ‘Wim Daniëls,
Tekst en Training’. Een iets andere ambiance dan je verwacht als
werkruimte van een auteur van onder meer jeugdliteratuur - Dingen van
Daan, Ruben. Maar de veelzijdigheid van Daniëls past bij de uitstraling
van zijn werkomgeving.
Joop Dirksen
Daniëls geeft trainingen in schrijfvaardigheid, in alle aspecten van schrijven: van
zakelijke teksten tot fictie. Samen met Jan Renkema, met wie hij de taalmethode
Taallijnen schreef, ontwikkelde hij een model waarmee eigenlijk iedereen een correcte
zakelijke tekst kan afleveren: een model van vijfentwintig items die stuk voor stuk
aandacht moeten krijgen; de vijfentwintig valkuilen, of, positief benaderd, de
vijfentwintig punten waarop men voor kwaliteit kan zorgen. Daniëls gaf onder meer
trainingen aan de ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en leerde hun
om brieven te schrijven die de - meestal tamelijk ongeletterde - geadresseerden op
een heldere manier een rechtstreeks antwoord geven op hun vragen. Daarnaast
publiceerde hij boeken en boekjes over de meest uiteenlopende onderwerpen: Hortsik.
Eponiemen in de Nederlandse en Vlaamse dialecten, De kuitbreuk van Romario en
andere taalanekdoten, De geschiedenis van de komma, Komkom, tuuttuut, hoho (over
allerlei soorten ‘herhalingswoorden’), Liefdeslexicon.
Op dit moment is hij onder meer bezig met een woordenboekje van neologismen
in het werk van Ronald Giphart: een aantrekkelijke manier om zijn liefde voor
literatuur en zijn eindeloze interesse in taal en taalgebruik te combineren. Sinds kort
schrijft Daniëls ook non-fictie voor jongeren. In de reeks ‘Waanzinnig om te weten’
van uitgeverij Kluitman verzorgt hij een deel over taal: over de geschiedenis van het
Nederlands, het ontstaan van het schrift, communicatieaspecten van taal

et cetera. Al eerder leverde hij een flitsend boekje af over SMS-taal en een handleiding
over voetbal, en het ‘Groene Boekje’ voor kinderen.
Maar het gesprek zou gaan over zijn activiteiten als jeugdboekenauteur, over
‘hoge’ en ‘lage’ literatuur. Hoe komt iemand ertoe om juist voor jongeren te gaan
schrijven, een duidelijk begrensde doelgroep van vijftien- en zestienjarigen?
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Tempo
Daniëls groeide op in een gezin waar boeken niet bestonden, in een dorp waar lezen
bepaald geen ‘normale’ bezigheid was. In de ‘grote stad’ Helmond ontdekte hij de
weelde van de bibliotheek: een gebouw waar je gewoon binnen kon lopen en gaan
zitten lezen. Het lidmaatschap was te duur, maar daar, ter plekke aan het lezen gaan
kostte niets en leverde een blik in een fascinerende wereld: ‘Ik begon gewoon vooraan
bij de A en werkte me systematisch door alles heen wat er stond. Weet je dat het tot
1820 mogelijk was om in een mensenleven alles te lezen wat er ooit geschreven was;
en dat het nu onmogelijk is om in een heel mensenleven te lezen
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wat er op één dag geschreven wordt?’ Op de MULO en later de HBS kwam Daniëls
via inspirerende docenten bij allerlei tot dan toe voor hem onbekende auteurs. Hij
las letterlijk alles van Anton Koolhaas, was gefascineerd door Hugo Raes, ofschoon
hij als scholier heel veel in dat werk niet kon volgen, ‘maar dat maakte het juist heel
intrigerend’. Hij ging naar de lerarenopleiding waar Jacques van Alphen met een
voor die tijd zonder meer revolutionaire literatuuropvatting hem inspireerde.
Hij deed zijn doctoraal aansluitend in Nijmegen, bij onder anderen Wam de Moor
en ging vervolgens in het voortgezet onderwijs werken.
‘En daar merkte ik dat er voor mijn leerlingen, havo-4, mavo, totaal geen geschikte
boeken bestonden. Toen ik onderzoek ging doen naar jongerentaal kwam ik erachter
dat die pas sinds de jaren vijftig bestaat, dat er van tevoren simpelweg geen jongeren
waren: je was kind of je was volwassene, en dat was ook in het boekenaanbod te
merken: jeugdboeken waren keurig in leeftijdsklassen ingedeeld, acht tot tien, tien
tot twaalf, twaalf tot veertien, en dan hield het op. Zo'n boek als De moord op Arend
Zwigt van Alfred Kossman, is eigenlijk het eerste jongerenboek, samen met Philip
en de anderen van Cees Nooteboom. Jan de Zanger schreef zelfs speciaal voor
jongeren.’
Daniëls ging de boeken schrijven waarvan hij hoopte en dacht dat zijn leerlingen,
bepaald geen lezers, zouden zeggen: ‘Dat was nou eindelijk eens een leuk boek!’
Dat betekende een bewuste niveaukeuze. Er zijn jeugdboekenauteurs, zoals Bart
Moeyaert, die zeggen: ‘Ik schrijf gewoon mijn boek, en daarna zien we wel voor
welke doelgroep het geschikt is.’ Daniëls gelooft daar niet in: ‘Je hebt toch lezers
voor ogen, en houdt daar rekening mee: in je taalgebruik, in je onderwerpkeuze, in
de

humor, heel belangrijk in een boek voor deze leeftijdscategorie. Natuurlijk moet het
geen constructie van “noodzakelijke elementen” worden, de authenticiteit is heel
belangrijk.’
Daniëls vindt het prachtig om te zien hoe een enthousiast docent ook de groep die
van huis uit vaak helemaal geen interesse heeft in lezen betrokken kan krijgen bij
literatuur: ‘In het kader van het project “Bazar” kom ik vaak op vmbo-scholen, waar
leerlingen zélf het hele bezoek hebben georganiseerd en voorbereid, en iedereen
heeft minstens twee boeken gelezen van mij, en ze houden zelf het interview en
maken een video-opname. Klasse! Maar ze kijken steeds ook weer verrast op als ik
zeg dat ik zelf op het vmbo heb gezeten. Dat je met hún opleiding schrijver kunt
worden!’
Eén jeugdboek heeft Daniëls voor zichzelf geschreven, Ruben, over de
begrafenisdienst van een jongen, bezien door de ogen van een aantal aanwezigen.
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Dat blijkt vmbo'ers meteen minder aan te spreken: het boek start bijvoorbeeld met
een uitgebreide beschrijving van het weer - ‘Dat moet je dus nooit doen!’ -, en de
woordkeus en zinsbouw is duidelijk wat ‘moeilijker’ dan in zijn andere boeken. ‘En
er wordt steeds hetzelfde verhaal verteld,’ zeggen vmbo'ers dan, ‘er gebeurt niks
nieuws.’
‘Wezenlijk voor een jongerenboek,’ zegt Daniels, ‘is de vaart, er moet tempo in
zitten. Humor is ook een vaartmaker: zelfs in een boek over een treurig onderwerp
als Ruben zit humor, maar het onderwerp, de dood en met name het contemplatieve
maakt het tot een vwo-boek. Een jongerenboek herken je aan zaken als de leeftijd
van de hoofdpersoon, de thematiek; zo bezien is Robinson van Doeschka Meijsing,
en zijn ook veel verhalen van Mensje van Keulen eigenlijk jongerenliteratuur. Er is
overigens een groot grijs gebied: volwassenen lezen tegenwoordig ook veel
jongerenliteratuur.’

Vakmanschap
Daniëls geeft cursussen jeugdliteratuur schrijven: ‘Zo'n cursus bestaat uit een heel
klein stukje theorie dat ik geef op basis van mijn vorig jaar verschenen handboek
Schrijven voor kinderen, en dan steeds vanuit wat de cursisten zelf schrijven hen
verder helpen. Een opdracht kan zijn: “Bedenk een probleemsituatie en schrijf het
begin van het verhaal dat daarbij past.” Mijn bijdrage is dan het vakmatige: de
techniek.’
Vooral het perspectief is een probleem: iedere beginnende schrijver heeft het er
moeilijk mee, maakt er fouten tegen, en iedere lezer voelt meteen als dat perspectief
niet klopt. Wat Daniëls opvalt is dat veel cursisten ook heel ‘braaf’ beginnen. Hij
moet hen echt ertoe verleiden om eens lekker slechte dingen te fantaseren en op te
schrijven: ‘Een verhaal bedenken kan iedereen, maar het opschrijven is de kunst, dat
is vakmanschap en dat probeer ik hun in een aantal avonden bij te brengen. En
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het leuke is: ofschoon lang niet iedereen de ambitie heeft om het geschrevene ook
te laten uitgeven, wordt er aan het einde van zo'n reeks lessen wel heel vaak een
product opgeleverd dat zó naar een uitgeverij kan. Binnenkort debuteert een van mijn
cursisten.’

Literatuur en lectuur
Met het onderscheid tussen literatuur en lectuur kan Daniëls niets: ‘Dat pretentieuze
van literatuur - “Van literatuur word je een beter mens,” hoorde ik een
schoolbibliothecaresse tegen leerlingen zeggen, “aan lectuur heb je niks!” -, flauwekul!
Een boek is goed of niet. Een goed boek geeft je een knal voor je kop. Het voert je
van bekend terrein naar het onbekende, het nieuwe. Als het niet dichtbij je begint,
ga je niet mee, als het alleen maar bekends biedt, heeft het geen enkele meerwaarde
voor je.’
Daniëls' boeken moeten dus in eerste instantie lekker te lezen zijn, maar hij wil
zijn lezers ook wel iets meegeven: ‘Een heel simpele boodschap: “vriendelijkheid”.
Ik heb in een verhaal dat ik in opdracht van een uitvaartmaatschappij schreef voor
een boek voor jongeren over de dood de figuur Hendrik Joppers bedacht, een naïeve,
maar ondernemende jongeman die de wereldproblemen wil oplossen. Eerst dus de
dood, waarom gaan alle mensen dood? Daar moet toch iets aan gedaan worden, vindt
hij. In een ander verhaal voer ik hem op in het kader van de vriendelijkheid: waarom
kijken zoveel mensen vreemd op als je ze bij het passeren op straat gewoon groet?
Dat is iets wat me in werkelijkheid ook wel bezighoudt, sommige mensen worden
bijna agressief als je ze gewoon in het voorbijgaan dag zegt.’
Daniëls is gefascineerd door het onlogische. Dat is een van de dingen die hem in
de dierenverhalen van Anton Koolhaas aantrokken: ‘De gedachtegang waar zo'n dier
heilig in gelooft, en die hem dan vaak fataal wordt. Zo'n zin van Hans Andreus: “Ik
ben benieuwd naar en bevreesd voor het meervoud van bijvoorbeeld stoelen.”
Prachtig. Nieuwsgierigheid is mijn drijfveer.’
De vraag wat literatuur is, is volgens Daniëls niet te beantwoorden: ‘Zo'n Carry
Slee vecht tegen het stempel dat ze opgedrukt gekregen heeft, dat ze geen literatuur
schrijft. Ze is zelfs onder pseudoniem gaan schrijven omdat ze “literair” genoemd
wilde worden. Kijk, als je twee zinnen naast elkaar zet, kun je zeggen dat de een
“literairder” is dan de ander. Dat zit 'm dan in zoiets als het “poëtische” in de
formulering: die is dan minder rechttoe rechtaan. Maar in een complete tekst kan
juist weer die rechttoe rechtaan stijl een literair effect geven.
Clichés zijn niet-literair, maar ook dat is weer een relatieve uitspraak: voor een
vijftienjarige is bijvoorbeeld nog vrijwel geen enkele uitdrukking een cliché. En een
boek vol clichés kan veel lezers boeien. Ikzelf heb een ongelooflijke hekel aan clichés
maar in zakelijke teksten hebben ze weer een heel duidelijke functie.’
Dus ‘hoog’ of ‘laag’, ‘literair’ of ‘nietliterair’: Daniëls vindt het vage begrippen.
Voor hem gaat het daar niet om: ‘Je moet je doelgroep kunnen meeslepen in de door
jou verzonnen wereld, ze nieuwe dingen laten meemaken, en als ze na afloop tevreden
terugkijken op die tocht door die fictieve wereld, dan heb je een goed boek
geschreven.’
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Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding leesdossier en
van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.

Meer informatie
Wim Daniëls heeft een uitgebreide website: www.wimdaniels.nl.
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Wat de waarheid is, weet niemand
Anne Provoost over jeugdliteratuur
Ter gelegenheid van de verjaardag van Annie M.G. Schmidt worden, sinds
zij in 1995 is overleden, elk jaar in mei activiteiten georganiseerd ter ere
van deze zeer bekende kinderboekenschrijfster. Sinds enkele jaren wordt
ook de Annie M.G. Schmidt-lezing gehouden in het Academiegebouw te
Leiden. Op 4 juni 2003 was het de beurt aan Anne Provoost om de lezing
uit te spreken. Al vele kinderboekenschrijvers gingen haar voor, onder
wie Imme Dros, Joke van Leeuwen en Bart Moeyaert. De rode draad in
de lezingen van de afgelopen jaren was de relatie tussen kinder- en
volwassenenliteratuur. Met de titel van haar lezing ‘En dan nu het slechte
nieuws. Het kind als antagonist’ geeft Provoost aan hoe zij over de
(benadering van) jeugdliteratuur denkt.
Margriet van der Wel
Anne Provoost is een Vlaamse auteur die, net als Bart Moeyaert, veel bekendheid
heeft verworven in Nederland. Ze heeft in totaal vier jeugdromans geschreven. Haar
laatst verschenen boek, De arkvaarders, is bekroond met de Boekenwelp en de
Gouden Zoen. Van haar hand verschenen ook Mijn tante is een grindewal, bekroond
met de Boekenleeuw, De Roos en het Zwijn, bekroond met de Boekenleeuw en
Gouden Zoen, en Vallen, waarvoor Provoost de Zilveren Griffel, Gouden Uil,
Boekenleeuw en de Woutertje Pieterseprijs kreeg. Daarnaast schreef Provoost drie
boekjes voor beginnende lezers en nog enkele verhalen en toneelstukken. Met haar
boeken neemt ze een bijzondere plek in in de Nederlandse jeugdliteratuur. Ze schrijft
niet alleen over moeilijke onderwerpen waar ze heel serieus op in gaat, maar ze weet
ook haar eigen stempel op de boeken te drukken door een duidelijk standpunt in te
nemen. Ze durft het aan om over onderwerpen te schrijven die veel mensen niet
geschikt vinden voor de jeugd. Hiermee spreekt ze vooral de wat oudere jeugd aan.
Provoost is fulltime schrijfster, maar neemt nog altijd rustig de tijd voor het
schrijven van een nieuw boek. Aan het schrijfproces gaat meestal een grondig
onderzoek vooraf: Provoost wil graag weten waarover ze schrijft.

Experiment
Anne Provoost begint haar lezing met het uiteenzetten van een fictief
laboratoriumexperiment. Dit experiment wordt gehouden omdat volwassenen willen
weten hoe ze kinderen het beste kunnen inwijden in het leven, op welke manier ze
kinderen voorbereiden op de wereld van de volwassenen. Het experiment ziet er als
volgt uit: in een afgesloten ruimte bevindt zich een groepje kinderen in de leeftijd
van zes tot en met zeventien jaar. In de ruimte is van alles aanwezig: speelgoed,
boeken, tafels, touw, planken en nog veel meer. Vanachter een raam worden de
kinderen bekeken door een groep volwassenen, bestaande uit onder andere
kunstenaars, pedagogen en auteurs. De volwassenen kunnen de kinderen wel zien,
maar de kinderen kunnen de volwassenen niet zien. In de afgesloten ruimte is het
pikdonker. Er is wel verlichting, maar alleen de volwassenen achter het raam zijn in
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het bezit van de lichtschakelaar. Beetje bij beetje geven zij de kinderen meer licht.
De kinderen ontdekken daardoor steeds meer nieuwe

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

22
spullen in de ruimte waar ze zich bevinden. De vraag is nu: hoeveel licht moeten de
volwassenen geven? Hoe weten ze dat de kinderen voldoende worden bijgelicht?
Al snel ontstaat er onder de volwassenen onenigheid. Ze krijgen ruzie over de
hoeveelheid licht die de kinderen moeten krijgen. De ene helft vindt dat teveel licht
niet goed is voor de kinderen. Ze zijn tenslotte nog zo jong, zo onschuldig en
kwetsbaar, het is maar goed dat ze op die leeftijd niet alles kunnen zien. Voor zoveel
informatie zijn ze nog niet klaar volgens deze groep volwassenen. Zij houden de
kinderen liever nog wat langer onwetend en onschuldig. De andere helft vindt juist
dat te weinig licht niet goed is voor de groep kinderen. De kinderen moeten voldoende
kunnen zien, anders leren ze nooit goed verbanden te leggen en inzicht te verwerven.
Ze moeten de kans krijgen om zelfstandig keuzes te maken.
Bij de kinderen ontstaan eveneens kleine ruzies. Maar zodra ze het geroezemoes
van de volwassenen opmerken, komen ze in opstand. De kinderen sluiten zich van
hen af, zodat ze niet meer in de gaten gehouden kunnen worden. Met een aansteker
van een van hen maken ze vuur. Ze bepalen nu zelf wat ze wel en niet willen zien.

Kindbeeld
Met het experiment snijdt Provoost de vraag aan in hoeverre er rekening gehouden
moet worden met de jeugdige lezers. Volwassenen hebben al snel de neiging om het
kindbeeld dat ze gevormd hebben voor waar aan te zien. Auteurs houden bij het
schrijven van boeken rekening met hun eigen kindbeeld. De verhalen die ze schrijven,
passen ze aan aan het kind: eenvoudig, onschuldig, ongevaarlijk. Maar wie zegt dat
dit kindbeeld klopt? Hoe zijn volwassenen daar zo zeker van? Weten ze wel waar
een kind behoefte aan heeft? Komt dat werkelijk overeen met wat volwassenen
noodzakelijk achten voor kinderen? De ene groep volwassenen zegt dat bescherming
goed is voor het kind. De andere groep spoort de kinderen juist aan om niet al te
kinderachtig te blijven, maar ze moeten ook niet net zo worden als de volwassenen.
Het wordt de kinderen op deze manier wel moeilijk gemaakt, want de volwassenen
spreken zichzelf tegen: kinderen mogen niet te kinderachtig zijn, maar tegelijkertijd
worden ze tegen alles in bescherming genomen. Wat zijn de grenzen bij het
beschermen van een kind? Altijd zijn deze bepaald door de ouderen, en een ding zijn
ze daarbij vergeten: de kinderen van tegenwoordig zijn groter dan ooit. Door de
moderne opvoedingsprincipes is alles veranderd, kinderen leven niet meer in
onderdrukking. Er is een kindgerichte maatschappij ontstaan, een maatschappij waarin
het kind alles heeft, alles krijgt, alles zegt. Kinderen kijken niet weg als een
volwassene ze aanspreekt, ze kijken terug. De volwassenen moeten weten waar hun
blik heen gaat. De kinderen houden hen een spiegel voor
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en dwingen hen daar in te kijken.
Het romantische beeld van de auteur die eenheid zoekt tussen het kind als de norm
en de volwassene als antagonist, is tegenwoordig verdwenen. Kinderen zijn de
antagonist geworden. Ze kijken niet alleen terug, maar ze praten ook terug. Al kijkende
en pratende ontdekken ze dat ze al die tijd een selectie van het goede voorgeschoteld
hebben gekregen. Altijd hebben ze gedacht dat mislukking een zwakte is en dat alleen
het goede wordt beloond. Dit beeld blijkt niet overeen te komen met wat ze nu zelfs
zien. En ze ontdekken misschien wel het belangrijkste van alles: ook volwassenen
kennen de waarheid niet.
Zonder het kindbeeld van de auteurs zou er geen kinderliteratuur bestaan, zegt
Provoost. Iedereen heeft bij het schrijven van een verhaal een idee in zijn of haar
hoofd van wat goed zal zijn voor de jonge lezer. Maar het kindbeeld moeten we wel
blijven aanpassen aan de tijd waarin we leven. Hoe machteloos is een kind
tegenwoordig nog?
Met alles wat er op de televisie en in de bioscoop is te zien, is de jeugd heel wat
gewend. Wil een kind nog wel de bescherming die hij nu krijgt?

Nieuwe waarheden
Op het moment dat Provoost begint met het schrijven van een boek, heeft ze een
synopsis in haar hoofd. Tijdens het schrijfproces kan er echter nog van alles gebeuren,
geen enkele mogelijkheid wordt uitgesloten. Provoost vergelijkt het schrijven een
boek met ‘een kampje bouwen’ (‘vadertje en moedertje spelen’ in Nederland). Een
schrijver moet je zien als een kind dat door de tuin loopt. Alles is wat het is, maar
met wat inspiratie wordt de bloempot de soepketel en het zand wordt de soep. Dingen
worden anders bekeken en zo gaat dat ook bij het schrijven van een boek. Het gaat
om het creatief oplossen van problemen. Op het moment
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dat bij Provoost de drang ontstaat om een verhaal te vertellen, wil ze dit verhaal vorm
geven met taal. Deze talige verwoording geeft haar voldoening.
Het gaat volgens Provoost dan ook niet alleen om de inhoud van een verhaal, maar
vooral ook om de manier waarop het verhaal wordt verteld. Haar doel is haar lezers
in verwarring achter te laten wanneer het boek uit is. Tijdens het lezen moeten ze
nieuwe en andere waarheden ontdekken. En net als iedere auteur schrijft ook Provoost
verhalen vanuit het kindbeeld dat ze in de loop der tijd heeft gevormd. In Mijn tante
is een grindewal zien we een kwetsbaar kind, Tara. Zij komt in de buurt van haar
nichtje Anna wonen, die daar helemaal niet blij mee is. Tara is gemeen en gedraagt
zich vreemd. Ze draagt een geheim met zich mee, dat naar het einde toe duidelijk
wordt voor de lezer. De eerste versie van het boek eindigde op het moment dat Anna
ontdekt dat Tara wordt misbruikt door haar vader. Maar jonge lezers kun je niet zo
achterlaten, dacht Provoost. Daarom heeft ze later het proces van genezen dat Tara
doormaakt aan het boek toegevoegd.
In Vallen komt naar voren hoe beïnvloedbaar jongeren zijn. Het hoofdpersonage
Lucas komt in aanraking met de denkbeelden van het rechtsextremisme. Als lezer
ontdek je hoe snel en gemakkelijk je kunt worden meegesleurd met de ideeën van
iemand anders. De vraag hoe het andere personage Caitlin haar voet heeft verloren,
lijkt in dit licht ineens minder belangrijk.

Mooie dingen
Provoost is van mening dat de jeugd niet alleen maar mooie dingen voorgeschoteld
moet krijgen. Een kind moet leren inzicht te krijgen, en dat kan het beste bij een boek
waarin moeilijke en verdrietige gebeurtenissen voorkomen.

Provoost vindt dat je alles kunt en moet vertellen aan kinderen. Het gaat om de manier
waarop je het brengt. Natuurlijk zal niet ieder kind hetzelfde reageren, niet één kind
is tenslotte hetzelfde. Daarom schrijft Provoost ook niet voor een bepaalde
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leeftijdsgroep, ze schrijft voor die groep mensen die geïnteresseerd zijn in haar werk.
Of dat nu kinderen, adolescenten of volwassenen zijn. Ze schrijft niet voor jongeren,
maar over jongeren. Ze wil dat haar lezers gaan nadenken bij het lezen van haar
boeken. Iedereen moet zijn eigen waarheid leren ontdekken in de verhalen, lezers
moeten hun eigen weg zien te vinden. Als schrijfster van de boeken heeft zij dat ook
moeten doen. Natuurlijk moet je kinderen hoop blijven geven, maar dit geldt vooral
voor het echte leven. In de literatuur moet je kinderen ook blootstellen aan de chaos
in de wereld. Ze mogen best weten wat er allemaal in de wereld
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gebeurt. Volgens Provoost zou je dit eveneens kunnen zien als een soort bescherming.
Je bereidt de jonge lezers op deze manier voor op het leven. Het geruststellen van
kinderen moet geen gewoonte worden, daar leren ze niks van. Heel belangrijk voor
Provoost is dus niet de hoeveelheid licht die een kind nodig heeft, maar de manier
waarop het licht wordt ontvangen. Het gaat om de verandering van lichtinval. Wat
er in de schemering gebeurt, is net zo belangrijk als wat er in het volle daglicht
gebeurt. Daarbij komt nog dat het licht de tijd en de ruimte beïnvloedt. Provoost ziet
het liefste zo min mogelijk toverij in jeugdboeken. Schrijvers moeten proberen de
neiging te onderdrukken alles met een toverstokje op te willen lossen. Ze neemt de
boeken over Harry Potter als voorbeeld. Zodra Harry zich in het nauw gedreven
voelt, komen zijn tovertalenten hem zeer goed van pas om de problemen op te lossen.
Vaak druist zijn gedrag ook nog eens tegen de regels van Zweinstein, de toverschool,
in. Toch is hij de held van het verhaal. Maar: dit is niet de waarheid. In de echte
wereld zullen kinderen immers berispt worden in plaats van als held worden ingehaald.
Kinderen krijgen door dergelijke verhalen een verkeerd wereldbeeld. Provoost wil
graag dat deze betovering doorbroken wordt. Zij confronteert in haar werk het
kindbeeld met het mensbeeld. Ze laat de zoektocht zien. Ze laat op haar manier zien
hoe de jeugd het beste in de volwassenenwereld ingewijd kan worden. Volgens haar
zijn kinderen juist onderbelicht: we geven ze te weinig kans om te kunnen overleven.
Door ze altijd maar in bescherming te nemen, leren ze niet voor zichzelf op te komen.
We moeten niet uitgaan van ons eigen idee, maar veel meer rekening houden met de
kinderen zelf. We zouden eens moeten proberen een relatie met de kinderen aan

te gaan, in plaats van steeds maar te zeggen wat wel en wat niet goed voor ze is.

Waarheid
Terug naar het experiment. Dat is mislukt: op de vraag hoeveel licht kinderen nu
eigenlijk moeten krijgen, kunnen de volwassenen geen antwoord vinden. Provoost
concludeert dat de volwassenen nog steeds niet weten wat nu eigenlijk het beste is
voor de kinderen. Het enige waar zij rekening mee houden, is het kindbeeld dat ze
voor zichzelf hebben gevormd. Zo komen ze er nooit achter hoe ze kinderen het beste
in kunnen wijden in het leven. Ze dachten dat ze met hun levenservaring wel zouden
weten wat wel en wat niet goed zou zijn voor kinderen. Maar dit bleek niet zo te zijn.
Wat moet er dan gebeuren?
Provoost geeft aan dat het volgens haar niet gaat om het kindbeeld dat de volwassen
voor zichzelf hebben gevormd, maar om de blik van de kinderen. Ze zijn nieuwsgierig
en willen van alles weten. Ze ontdekken tegenwoordig op steeds jongere leeftijd
nieuwe dingen. Het kind wordt in deze maatschappij sneller volwassen en eerder
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onafhankelijk. Het wil niet meer de bescherming die wij ze geven. Daarom moeten
we ze ook blootstellen aan de gevaren in het leven. De jeugd heeft inmiddels allang
ontdekt dat ook de volwassenen niet de antwoorden hebben op alle vragen. Iedereen
is op zoek naar een waarheid. Soms lijkt het of iemand de waarheid heeft gevonden,
maar spoedig blijkt zij al niet meer te kloppen.
Wat wel de waarheid is, weet niemand. Zolang we maar niet bang zijn om te laten
zien dat wij ook niet altijd alles weten.
Margriet van der Wel studeert Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
van Leiden. Haar specialisatie is jeugdliteratuur.
De tekst van de lezing die Anne Provoost uitsprak, is terug te vinden in Literatuur
zonder leeftijd 62 (2003). De lezing is ook gepubliceerd op de website van de
schrijfster, www.anneprovoost.com.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Anne Provoost, Mijn tante is een grindewal. Antwerpen: Houtekiet, 1990.
Anne Provoost, Niet uitlachen! Tilburg: Zwijsen, 1991.
Anne Provoost, De wekker en het mes. Tilburg: Zwijsen, 1991.
Anne Provoost, Kauwgom voor de held. Tilburg: Zwijsen, 1993.
Anne Provoost, Vallen. Antwerpen/Baarn: Houtekiet/Fontein, 1994.
Anne Provoost, De Roos en het Zwijn. Amsterdam: Querido, 1997
Anne Provoost, De arkvaarders. Amsterdam: Querido, 2001.
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Literatuur, televisie en onderwijs
Televisieprogramma's die in het literatuuronderwijs te gebruiken zijn in
voldoende mate en van behoorlijk niveau, en gemakkelijk toegankelijk
opgeslagen, zodat je erbij kunt zodra je ze nodig hebt. Dat zou mooi zijn.
Is het realistisch om zo'n dienstverlening van de publieke omroepen te
verwachten? Of van de commerciële omroepen wellicht, als ze er brood
in zien. Ondanks de incidentele aandacht voor de literatuur is dat helaas
een wens die niet snel vervuld zal worden. Literatuur scoort niet in het
kijkcijferbedrijf, zo heeft het verleden ons geleerd.
Karel Maartense

Ervaringen uit een recent verleden
Gedurende vijftien jaar heb ik me intensief en beroepsmatig beziggehouden met de
vraag: wat zijn bruikbare programma's over literatuur voor de scholen voor voortgezet
onderwijs? Bij de Nederlandse Onderwijstelevisie (NOT) werden we immers
aangesproken op directe inpasbaarheid van onze projecten in de lesprogramma's van
de scholen. Aanpassen bij wensen en behoeften van de leraren Nederlands was dan
ook een eerste vereiste, omdat je als programmamaker altijd werd afgerekend op de
kijk- en waarderingscijfers die door de doelgroep werden toegekend.
De aandacht die in het bedrijf geschonken werd aan marktonderzoek voor en na
de uitzendingen was enorm. Het ‘men-vraagt-en-wij-draaien’-principe is wellicht
niet zo vruchtbaar als het gaat om het realiseren van spraakmakende, sterk
vernieuwende of uiterst actuele projecten, maar daaraan hadden wij geen boodschap.
De NOT - tegenwoordig Teleac/NOT - is een dienstverlenend bedrijf.
Televisie is een oppervlakkig medium dat bovendien te maken heeft met het
verwachtingspatroon van de kijker dat er in de eerste plaats voor verstrooiing gezorgd
wordt. Omdat schooltelevisie ook ‘gewoon’ televisie is, dienen de uitzendingen voor
iedere kijker toegankelijk te zijn. Daar zit een zekere spanning. Het is bijvoorbeeld
erg ongebruikelijk onder televisiemakers om elementen die gericht zijn op
memoriseren en categoriseren door middel van schema's, grafieken of tekstblokjes
in beeld te brengen. Dat hoort niet bij televisie.
De oppervlakkigheid van het medium beperkt uiteraard de rol die het in educatief
opzicht kan vervullen. De belangrijkste doelstelling van het literatuuronderwijs - het
interpreteren en het inzicht krijgen in de waarde die literatuur voor de lezer kan
hebben wanneer door middel van identificaties met personages en ideeën de eigen
plaats in de samenleving verhelderd kan worden - zal met behulp van de beeldbuis
alleen nooit gehaald worden. Dat vergt interactie tussen docenten en leerlingen, dat
vraagt om intensief lezen en indringende gesprekken.
Het voert te ver om alle mogelijke doelstellingen de revue te laten passeren, maar
ik kan u verslag doen van wat wij uiteindelijk als uitgangspunten voor onze educatieve
literatuurprogramma's gehanteerd hebben.
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Motiveren
Door middel van televisie kun je de kijker uitstekend informeren over het bestaan
van boeken. Je kunt inlichtingen geven over de inhoud van het werk en vertellen hoe
interessant, spannend of interessant het boek is. Je kunt aandacht schenken aan de
auteur in de vorm van een interview of met behulp van archiefbeelden. De auteur
kan duidelijk maken wat hem bezielde om het boek te schrijven, voor wie hij het
schreef en hij kan de keuze voor het onderwerp toelichten. In feite gaat het hier om
pogingen de kijker te motiveren om te gaan lezen: eigenlijk niets anders dan slim
reclame maken voor een boek. Dat kan overigens nog aardig averechts uitpakken bij
leerlingen die verplicht zijn om het programma te bekijken en een aantal boeken te
lezen voor hun lijst. Bestaande weerstanden tegen bepaalde auteurs of tegen het lezen
in het algemeen kunnen worden versterkt of aangewakkerd. Overigens is dit de
methode die door de gewone omroepen het meest gehanteerd wordt.
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Literatuur komt voor het overgrote deel aan de orde in praatprogramma's waarin
schrijvers aan het woord gelaten worden, aan de tand gevoeld worden, in programma's
van het soort ‘In de voetsporen van ...’ - als het om klassieke literatuur gaat -, of in
verfilmingen of dramatiseringen van een boek of een gedeelte van een boek.
Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de uitzendingen de aandacht van leerlingen
sterk afneemt als een auteur of een deskundige sprekend in beeld komt - het beruchte
pratende hoofd - en dat de aandacht het grootst is tijdens gedramatiseerde
boekfragmenten. Dat levert weliswaar een aardig recept op voor de samenstelling
van een programma: zoveel mogelijk filmfragmenten, desnoods complete
verfilmingen. Maar dan wordt tegelijk de leesbevorderingspoging te niet gedaan,
want wie de film gezien heeft, hoeft het boek niet meer te lezen. Leraren Nederlands
zijn inmiddels vast wel vertrouwd met boekenlijsten die in de bioscoop zijn
samengesteld. Uiteraard hebben we geen bezwaar tegen het bekijken van verfilmingen
van literaire werken, maar dat is een verhaal apart. Opmerkelijk was de uitspraak
van Mike van Diem toen we hem interviewden over zijn verfilming van Bordewijks
Karakter: ‘Wie denkt dat hij na het bekijken van de film het boek gelezen heeft,
komt bedrogen uit.’
Zo is het, en dat geldt voor vrijwel alle verfilmingen van literaire werken.
Spaarzaam en selectief omgaan met dramatiseringen is dus het parool. Maar zelfs
dat is verraderlijk. Na het zien van spannende of boeiende fragmenten, want die
selecteer je dan, kan het boek bij lezing wel eens tegenvallen en in vergelijking saai
zijn. Daar trap je als leerling geen tweede keer in.

Fictie en werkelijkheid
Met behulp van televisie kun je wel de relatie tussen fictie en werkelijkheid in literaire
werken aansnijden. De mogelijkheden om beeldmateriaal te voorschijn te toveren
zijn voor programmamakers aanzienlijk ruimer dan voor de leraar. De beschikbaarheid
van archiefmateriaal en het effect van op locatie filmen biedt hen een absolute
voorsprong op de man voor de klas.
Dat een schrijver in zijn werk een eigen wereld in woorden creëert, waarvan hij
de zin bepaalt, was derhalve voor mij altijd een boeiend uitgangspunt voor de analyse
van literaire werken. Het vraagt om vergelijking van de twee werelden: die van de
schrijver en die van de lezers. Het plaatsen van een boek in zijn historische of locale
context levert vaak verrassende informatie op. Dat was onder meer het geval bij het
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programma over De reis van Sint Brandaan, waarbij we bij de opnamen die we in
Ierland maakten met klem gewezen werden op de aannemelijkheid van de zeereis
die de heilige maakte vanaf het Dingle-schiereiland naar Newfoundland en terug.
We namen plaats in een curragh, een bootje opgebouwd uit een houten geraamte dat
is bespannen met geteerd linnen, of koeienhuiden in de tijd van Brandaan. Het
notendopje bleek zeewaardig en zelfs oceaanwaardig. Overigens had Tim Severin
dat al eerder aangetoond door in zo'n schuitje op aanwijzingen uit de middeleeuwse
tekst de reis nog eens over te doen. Of de opnamen die we met Jan Montijn maakten
op een illegale markt in een stuk niemandsland tussen Thailand en Birma, waarvan
de toegangswegen ter intimidatie van de bezoekers regelmatig onder vuur genomen
werden. Maar belangrijker dan het opdoen en doorgeven van dergelijke ervaringen
is het vestigen van de aandacht op de relatie tussen werkelijkheid en fictie die voor
een goed begrip van de literatuur zo belangrijk is. Hoe groot is het
werkelijkheidsgehalte van een literair werk? Waar en waarom wijkt een auteur af
van de verifieerbare werkelijkheid?
Met behulp van televisie kunnen we de categorieën ‘tijd’ en ‘plaats’ aardig in
beeld brengen. Je kunt informatie geven over de culturele stroming waarin een boek
past door de kenmerkende eigenschappen te belichten. Vrijwel altijd kun je de
vergelijking met het hier en nu uitwerken. We hebben de indruk dat je zo de literatuur
enigszins tot leven kunt brengen en een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling
van de leesvaardigheid en de tekstinterpretatie.

Schriftelijk begeleidend materiaal
Toch biedt de bovenstaande benadering geenszins de garantie dat leerlingen
daadwerkelijk het boek gaan lezen. Om die reden hechten we veel waarde aan het
bijleveren van schriftelijk materiaal bij de programma's, boekjes waarin gerichte
informatie over de schrijver en het werk wordt aangeboden, waarin de thematiek van
het werk wordt aangeduid en verband gelegd wordt tussen de televisie-uitzending
en het boek. Maar vooral door het opnemen van opdrachten die leerlingen dwingen
het
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boek te lezen en vanuit de tekst de vragen te beantwoorden. Voor het bereiken van
de educatieve doelstellingen is dit begeleidend materiaal onmisbaar, al was het maar
om verwijzingen naar secundaire literatuur en andere bronnen van informatie op te
nemen.

Behoefteonderzoek
Bij het periodieke behoefteonderzoek onder leraren kwamen steeds weer dezelfde
wensen naar voren. Veruit het vaakst werd gevraagd om projecten rond een bepaald
thema. Daarnaast was er veel belangstelling voor schrijversportretten. Uiteraard
hebben we steeds aan die wensen voldaan. In onze thematische reeksen werd steeds
de nodige ruimte voor het portret van de auteur ingeruimd. Ook al zouden we wel
eens wat anders willen, iets moois, iets nieuws, dan nog dwong het onderzoek ons
in de richting van de veelgelezen boeken en de populaire auteurs.
Afwijken van die weg betekent immers programma's maken die nauwelijks bekeken
en gewaardeerd worden.
Slechte cijfers daarvoor betekent uiteindelijk stoppen met de reeks, niet herhalen,
kostbaar geld uit de omroepbijdragen misbruiken en het je op de hals halen van
allerlei programmatische ellende.
Veel geënquêteerde docenten waren bereid om concretere wensen aan ons voor
te leggen in de vorm van thema's en boektitels die we zouden kunnen behandelen.
Het zal niemand verbazen dat de al lang bekende lijsten van meest gelezen boeken
daarin terug te vinden waren, of thema's als ‘liefde’, ‘oorlog’, ‘relaties’,
identiteitsvraagstukken en zo meer. Daaronder waren weinig onverwachte
onderwerpen en dat kan natuurlijk ook niet. Het onderwijs in de Nederlandse literatuur
is afhankelijk van en vertrekt vanuit de traditionele canon. Is dat erg? Het is goed
om te beseffen dat binnen die beperking nog veel te genieten en te ontdekken valt
voor elke nieuwe lichting lezers. Hoe graag je ook je eigen ideeën zou willen volgen
en je stokpaardjes zou willen berijden, het kan maar voor een klein deel. En dat is
de frustratie van elke leraar Nederlands, denk ik.

Waardering
Zoals te verwachten bij deze programma-opzet was de waardering vanuit het veld
redelijk tot zeer positief. Het thema dat absoluut het best scoorde was ‘Tweede
Wereldoorlog’. De deelname aan dat project bereikte ruim tachtig procent van de
doelgroep en de waardering lag, vertaald naar schoolcijfers, boven een negen.
Andere projecten die zeer op prijs gesteld werden, waren ‘Schrijvers over vaders’,
‘Schrijvers over Indië’, ‘Schrijvers over zwervers’, een reeks over sprookjes en een
serie over Middelnederlandse ridderverhalen. Dieptepunten waren een reeks over de
achttien-de-eeuwse letteren een (aangekochte) serie over het tijdschrift Van nu en
straks. Uit de respons op de projecten bleek ook, dat men op de helft van de scholen
waarop de televisie-uitzendingen bekeken werd, geen gebruik gemaakt werd van het
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begeleidend materiaal. Misschien vond men dat te duur. De televisieprogramma's
zelf waren uiteraard gratis en konden op de videoband worden opgenomen voor
herhaald of uitgesteld gebruik. Natuurlijk zijn docenten uitstekend in staat de nodige
achtergrondinformatie zelf te verschaffen en een adequate verwerking van de
programma's en de boeken waarop ze betrekking hebben te verzorgen. Maar het moet
gezegd worden dat er in een vrij groot aantal van de gevallen sprake van recreatief
kijken: geen inleiding, geen begeleiding, aan het begin van de les de televisie aan een zieke leraar? goed excuus! -, na een half uur de televisie weer uit of aansluitend

een volgend programma bekeken. Dit is jammer voor alle betrokkenen denk ik.

Wat was en is er nog meer?
In het boekje Informatiegebruik door lezers wordt in het eerste hoofdstuk een
overzicht gegeven van wat er de laatste jaren op de televisie aan over literatuur
informerende uitzendingen geproduceerd is. Het aanbod viel tegen, de waardering
voor dergelijke uitzending haalt het bovendien niet bij die voor uiterst interessante
letterspelletjes, quizjes, sportgebeurtenissen, soapafleveringen of popmuziek in beeld
zoals bekend. Geen vraag en dus geen waardering. Jammer genoeg wordt in het
hoofdstuk geen melding gemaakt van de frequent en jaar na jaar geproduceerde
literatuurprogramma's van de educatieve omroepen. Maar hoe dan ook, je kunt als
leraar natuurlijk best gebruik maken van de opnames van incidentele uitzendingen
waarin literatuur of auteurs aan de bak komen. De video stand by tijdens de
verschillende al of niet culturele praatprogramma's
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kan op den duur een aanzienlijke verzameling vraaggesprekken opleveren. Wie de
moeite neemt om ook buitenlandse zenders te volgen, vergroot zijn verzameling in
een rap tempo. De kant en klare documentaires kun je in de gidsen van te voren zien
aankomen en ook de verfilmingen van literaire werken kunnen worden
geprogrammeerd op de videorecorder. U begrijpt het, er zou door onze publieke
omroepen veel meer gedaan kunnen worden aan cultuur in het algemeen en aan
literatuur in het bijzonder. Maar het is een illusie te denken dat dat op korte termijn
zal gaan gebeuren. Merkwaardigerwijs heeft men wel interesse voor het uitvoerig
verslaan van de uitreiking van prestigieuze literaire prijzen. Maar daar zitten we
eigenlijk niet op te wachten. Het leven is tenslotte niet altijd een wedstrijd.
Buiten het omroepcircuit is er nog een aantal instellingen die videobanden over
boeken en schrijvers produceren. De stichting Schrijver School Samenleving en het
Letterkundig Museum profileren zich de laatste tijd op dit terrein op een manier die
doet denken aan wat de NOT voorheen al aan programma's verzorgde. Een aantal
uitgeverijen waagt zich ook wel eens op het gebied van de commerciële in de
boekenwinkel of op bestelling verkrijgbare video's. Kortom: er is sprake van een
gevarieerd maar voor particuliere leraren lastig toegankelijk arsenaal aan televisieof videoprogramma's.

Beginvraag
Hoe kunnen omroepen inspelen op de bij docenten en leerlingen aanwezige behoefte
aan informatie over boeken? Om te beginnen moeten we vaststellen dat de vraag te
algemeen is. De verlangens van de docenten en de leerlingen lopen te zeer uiteen
om maar een begin te kunnen maken met het tegemoetkomen aan het verlangen. De

enorme hoeveelheid boeken en schrijvers maakt het onmogelijk om een keuze te
maken, die anders is dan wat inmiddels al gerealiseerd is: de absolute top van de lijst
van veelgelezen boeken en populaire auteurs.
Wellicht moet de vraag anders, of liever: een andere vraag geformuleerd worden.
Hoe kan de leraar met gebruikmaking van beschikbare materialen een naar eigen
behoefte samengesteld informatiepakket over een door hem gewenst boek of gewenste
schrijver vervaardigen om aan zijn leerlingen voor te leggen? Daarvoor is een goed
overzicht van bestaande materialen nodig. Daar ligt een schone taak voor de
bibliotheken. Er is veel, maar het moet toegankelijk gemaakt worden. Documentaires,
interviews, speelfilms, radioprogramma's en teksten, internetsites: dat is het materiaal
waarmee we aan de slag moeten. De aardigste werkwijze is dan bovendien om de
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leerlingen zelf bij het verzamelen en ordenen van de informatie in te schakelen. De
verzamelingen die zo ontstaan kunnen herhaaldelijk gebruikt en aangevuld,
gecorrigeerd of verbeterd worden. Bij de huidige gebruikersvriendelijke technische
hulpmiddelen is het zelfs denkbaar dat de docent, eventueel samen met zijn leerlingen,
eigen opnamen maakt en in het project verwerkt. Het is zelfs niet ondenkbaar dat
die activiteiten uiteindelijk een internetsite opleveren of een eigengemaakte dvd met
het programma waarop je zat te wachten. Te optimistisch? Teveel gevraagd van
docenten en leerlingen? Zoek maar eens op het internet en je zult zien dat er heel
wat op dit gebied gerealiseerd is.
En de omroepen? Wat mogen we van hen verwachten? Je zou wensen dat ze hun
verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit en de ontwikkeling van een
Nederlandse cultuur binnen het overweldigende Europese en wereldwijde aanbod te
handhaven. Dat ze meer aandacht besteden aan inhoudelijk interessante en zinvolle
programma's over boeken en schrijvers. Dat ze meer programma's gaan maken over
literatuur en de culturele en maatschappelijke achtergronden daarvan. Tegelijk moeten
we ons blijven realiseren dat literatuuronderwijs een kwestie is van veel en intensief
lezen, je eigen voorkeuren volgen en er met elkaar over praten. En van dat laatste
dan weer niet te veel.
Karel Maartense is oud-leraar Nederlands. Hij was werkzaam in het voortgezet
onderwijs en later op een PABO. Daarna was hij vijftien jaar lang projectmanager
bij Teleac/NOT, belast met de programmering en realisering van programma's over
literatuur en jeugdliteratuur. Hij is ook recensent en redacteur van het tijdschrift
Leesgoed.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Suzanne Kelderman en Susanne Janssen, Informatiegebruik door lezers. Delft:
Eburon, Stichting Lezen reeks 4, 2002.
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column
Hoog en laag
Jacques de Vroomen
De huidige leesgroepen of leeskringen - Nederland telt er vele honderden - zijn geen
noviteit. Vergelijkbare letterkundige clubs bestonden ook al in vroeger eeuwen. In
zijn recente proefschrift Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
beschrijft Oscar Westers de negentiende-eeuwse ‘leeskringen’. De aanhalingstekens
bij ‘leeskringen’ zijn noodzakelijk, want er is een opmerkelijk verschil tussen nu en
toen. Bij de tegenwoordige leesgroepen praten de deelnemers over boeken die ze
allemaal gelezen hebben. Het zijn receptieve clubjes. De rederijkers uit de negentiende
eeuw waren primair productief. Ze schreven zelf, bespraken elkaars werk en speelden
ook veelvuldig toneel. In een bespreking van het proefschrift van Oscar Westers in
de Volkskrant kan Kees Fens het niet laten om pakweg 150 jaar na dato nog eens de
vloer aan te vegen met de letterkundige probeersels van de negentiende-eeuwse
doe-het-zelvers. Ik citeer: ‘De amateurs verliezen het aan alle kanten van wat ik nu
maar noem de professionele cultuur. (...) Geen zelfverzekerder en dus beperkter type
dan de kleinburger, wiens middelmaat de maat aller dingen dreigt te worden.’
Als we het onderscheid hanteren van hoge en lage literatuur moeten we constateren
dat de producten van de negentiende-eeuwse dilettanten inderdaad van laag niveau
waren. Toch verdienen die amateurs meer respect dan ze van Kees Fens krijgen.
Immers: praten over een gedicht of roman is heel wat gemakkelijker en veiliger dan
zelf de pen of ganzenveer in de inkt dopen. En de inspanning om zelf een toneelstuk
te schrijven en te spelen is niet te vergelijken met een uurtje discussiëren over een
gezamenlijk bijgewoonde opvoering van professionals in de schouwburg.
Natuurlijk waren die negentiende-eeuwse burgers wel wat naïef. Ongetwijfeld dachten
ze wat al te simpel over het schrijven van literatuur. Maar je kunt het onderwerp ook
vanuit een heel ander standpunt bekijken. De dilettanten uit de negentiende eeuw
wensten niet te geloven in een hoge, slechts door weinigen te beklimmen Parnassus.
Was dat nu alleen maar dom van die mensen? Op het eind van de eeuw importeerden
de Tachtigers het Franse l'art pour l'art-geloof in de Nederlandse letteren. ‘Schoonheid
uw naam zij geheiligd,’ schreef Jacques Perk. De Parnassus werd een Mount Everest.
Dat de huidige literatuurliefhebbers binnen hun leeskringen nog alleen maar over
literatuur durven praten zou je kunnen zien als een nog altijd doorwerkend resultaat
van de vernieuwing van Tachtig.
En er is nog een heel andere kant aan de zaak. Een piramide-top zonder brede basis
is ondenkbaar. Als het Nederlands elftal kwalitatief iets voorstelt is dat een gevolg
van het feit dat er een keuze gemaakt kan worden uit pakweg één miljoen actieve
voetballers. Als honderdduizenden voetballers en voetballertjes besluiten niet meer
het veld op te gaan maar zich te beperken tot vol bewondering kijken naar en praten
over voetbal op televisie, dan daalt de kwaliteit van dat televisievoetbal met grote
sprongen. Voetbal is natuurlijk niet hetzelfde als literatuur. Maar anderzijds gedraagt

Tsjip/Letteren. Jaargang 13

literatuur zich als ‘kunstbedrijf’ ook niet in alle opzichten anders dan de sportwereld.
Daarom is een vergelijking naar mijn idee niet meteen misplaatst.
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Snel (weg)wijs
Vakliteratuur over het schoolvak Nederlands samengevat
Ook al heeft iedere docent in zijn of haar aanstelling een aantal uur voor
het bijhouden van vakliteratuur, toch schiet de tijd vaak te kort om al die
wetenschappelijke publicaties te lezen. En dat is jammer, want iedere
docent kan voordeel halen uit de resultaten, conclusies en aanbevelingen
uit onderzoek. Om de docent tegemoet te komen en in een poging de kloof
tussen wetenschap en onderwijspraktijk zo ver mogelijk te dichten, komt
medio september een website uit waarop alle wetenschappelijke publicaties
uit diverse didactische en onderwijskundige bronnen over het schoolvak
Nederlands in het tijdvak 1997 tot en met 2002 staan samengevat. In
opdracht van de Nederlandse Taalunie en Stichting Lezen hebben we het
stokje van Mariëtte Hoogeveen en Helge Bonset overgenomen. Zij
publiceerden in 1998 Het schoolvak Nederlands onderzocht, waarin ze
het empirisch onderzoek naar het schoolvak Nederlands in het tijdvak
1969 tot en met 1996 beschreven.
Martine Braaksma en Eva Breedveld
Onze inventarisatie behelst publicaties van 1997 tot en met 2002 over zeven
verschillende domeinen van het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs:
literatuuronderwijs, leesonderwijs, schrijfonderwijs, mondelinge taalvaardigheid,
taalbeschouwing en argumentatie, domeinoverschrijdend onderzoek en Nederlands
als tweede taal. Hoe zijn we daarbij te werk gegaan? We hebben eerst een
literatuuronderzoek uitgevoerd in verschillende Nederlandse en Vlaamse bronnen
zoals onderwijskundige en didactische tijdschriften - bijvoorbeeld Moer, Vonk en
Pedagogische Studiën -, proefschriften, verslagbundels van conferenties en andere
uitgaven van onderzoek.
Niet alle publicaties kwamen in aanmerking kwam voor onze inventarisatie. We
hebben ons beperkt tot empirisch onderzoek, onderzoek waarbij er waarnemingen
in de werkelijkheid worden verricht zoals casestudies, enquêtes en experimenteel
onderzoek, van 1997 tot en met 2002 in Nederland en Vlaanderen, op het gebied van
onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal, voor leerlingen van twaalf tot achttien
jaar.
De publicaties zijn volgens een bepaald stramien overzichtelijk samengevat: in
gemiddeld twee à drie pagina's presenteren we de achtergrond, vraagstelling, methode,
resultaten, conclusie en aanbevelingen van ieder onderzoek. Per domein is er ook
een nabeschouwing over alle onderzoeken in dat domein.

Enkele uitkomsten
Om een indruk te geven van de bruikbaarheid van de inventarisatie laten we hieronder
al enkele uitkomsten volgen. We doen dat hier (natuurlijk!) voor het domein
literatuuronderwijs.
Het blijkt dat binnen het domein literatuuronderwijs in vergelijking met de andere
domeinen het meeste onderzoek is verricht. Van de in totaal 65 onderzoeken op alle
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zeven domeinen zijn er vijfentwintig onderzoeken naar literatuuronderwijs uitgevoerd,
dit is 38 procent. Over deze vijfentwintig onderzoeken is gerapporteerd in 36
verschillende publicaties. Per onderzoek kunnen dus meerder publicaties bestaan. In
totaal is er in 89 verschillende publicaties gerapporteerd over de 65 onderzoeken
naar het schoolvak Nederlands op alle domeinen.
In tabel 1 staat een overzicht van het aantal onderzoeken en publicaties naar
literatuuronderwijs ingedeeld in subdomeinen. De tabel laat zien dat binnen het
onderzoek naar literatuuronderwijs het meeste onderzoek verricht is naar de
beginsituatie van de leerling en naar onderwijsleeractiviteiten, vormen
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Onderzoek naar
doelstellingen
Bijvoorbeeld: ‘Wat wil het
literatuuronderwijs
bereiken?’

Subdomein
-

Aantal Publicaties
-

Onderzoek naar de
13
beginsituatie van de
leerling Bijvoorbeeld: ‘Wat
lezen leerlingen in hun
vrije tijd?’

16

Onderzoek naar
onderwijsleermateriaal
Bijvoorbeeld: ‘Voldoen de
methoden aan de
exameneisen?’

-

Onderzoek naar
9
onderwijsleeractiviteiten,
descriptief onderzoek
Bijvoorbeeld: ‘Hoe ziet
literatuuronderwijs er in de
praktijk uit?’

14

Onderzoek naar
1
onderwijsleeractiviteiten,
construerend onderzoek
Bijvoorbeeld: ‘Hoe werkt
een nieuwe didactische
aanpak?’

2

Onderzoek naar
onderwijsleeractiviteiten,
effectonderzoek
Bijvoorbeeld: ‘Hoe
effectief is een nieuwe
didactische aanpak?’

-
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Instrumentatie- en
evaluatie-onderzoek,
beoordelingsinstrumenten
Bijvoorbeeld: ‘Is de
beoordeling van het
leesdossier betrouwbaar?’

-

Instrumentatie- en
2
evaluatie-onderzoek,
onderzoek naar prestaties
Bijvoorbeeld: ‘Worden de
gewenste doelstellingen
gehaald?’

4

Totaal

25

36

Tabel 1 - Onderzoek naar literatuuronderwijs: aantal onderzoeken en publicaties
per subdomein
van descriptief onderzoek. We zullen ter illustratie wat uitgebreider op deze twee
subdomeinen ingaan en enkele onderzoeken kort bespreken. In ons complete overzicht
is uiteraard meer te vinden, ook over de onderzoeken binnen de andere subdomeinen.

Onderzoek naar de beginsituatie van de leerling
De meest gebruikte methoden om de beginsituatie van de leerlingen vast te stellen
zijn vragenlijstonderzoek onder leerlingen en verschillende soorten tests bij leerlingen,
zoals het (hardop denkend) lezen van een verhaal en het beantwoorden van vragen
na afloop.
Welke onderwerpen zijn binnen dit subdomein zoal onderzocht? Ten eerste is er
onderzoek uitgevoerd naar het leesgedrag en leeservaringen van leerlingen, door
bijvoorbeeld Lilian van der Bolt en Saskia Tellegen en Jolanda Frankhuisen. Het
blijkt dat lezen met emotionele betrokkenheid en lezen voor stemmingsregulatie veel
voorkomende verschijnselen zijn bij jeugdige lezers in het algemeen, en in het
bijzonder bij meisjes, basisschoolleerlingen en scholieren met een hoge leesfrequentie.
Het stemmingsregulerend lezen loopt terug naarmate de leerlingen verder in het
leerjaar komen, maar leesplezier en uithoudingsvermogen blijven wel constant. Ook
blijkt dat het merendeel van de vmbo-leerlingen lezen wel een plezierige, maar
vermoeiende bezigheid vindt. Ze worden vooral geboeid tijdens het lezen van
informatie over nuttige zaken in het hier-en-nu. Vmbo-meisjes lezen ook om al lezend
het leven te veraangenamen.
Andere onderwerpen binnen het subdomein ‘onderzoek naar de beginsituatie van
de leerling’ zijn leesbevordering door ouders, school en bibliotheek, begrip van fictie
door leerlingen, de overgang van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur en
verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen en (multi)cultureel
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literatuuronderwijs. Naar dat laatste onderwerp is onder andere onderzoek verricht
door Marianne Hermans en Cor Geljon en Dick Schram. Uit die onderzoeken bleek
onder meer dat allochtone leerlingen minder kunnen profiteren van bepaalde culturele
praktijken thuis, zoals het praten over boeken, voorbeeldgedrag van lezende ouders
of de aanwezigheid van boeken thuis. De mening van allochtone leerlingen over
Nederlandse romans loopt vrijwel parallel aan die van autochtone klasgenoten. Het
merendeel van de allochtone leerlingen heeft geen bezwaar tegen klassikale
behandeling van een boek uit de eigen literatuur.

Onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten
Binnen het subdomein ‘onderzoek naar onderwijsleeractiviteiten, descriptief
onderzoek’ zijn negen onderzoeken verricht. De onderzoeksmethode varieert hier:
vragenlijsten onder, en interviews met docenten, vragenlijsten onder leerlingen en
tests bij leerlingen, bijvoorbeeld het lezen van een fictiefragment en het beantwoorden
van vragen. Het gaat in dit subdomein onder andere om onderzoek naar de praktijk
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van het leesdossier en de literaire ontwikkeling van leerlingen, canonvorming, de
adolescentenroman en docenten en leerlingen over fictie en fictieonderwijs in de
basisvorming. Daarover concluderen Erik van Schooten en Ron Oostdam dat het
nieuwe fictie-onderwijs in de basisvorming aansluit bij de interesses van zowel
docenten als leerlingen. Docenten en leerlingen staan positief tegenover de verbreding
van het onderwijs met aandacht voor lectuur en niet-schriftelijke vormen van fictie.
Wel is er een duidelijke discrepantie tussen docenten en leerlingen: docenten houden
vooral van literaire fictie en leerlingen van populaire fictie.

Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk
In onze samenvattingen van de onderzoeken en in de nabeschouwingen hebben we,
indien mogelijk, aandacht besteed aan de implicaties van de onderzoeken voor de
onderwijspraktijk. Een aantal aanbevelingen van de onderzoekers geven we ook
hieronder vast weer.
Lilian van der Bolt is van mening dat het de leerling ten goede komt wanneer
binnen het onderwijs zowel de leeshouding van afstand en kritiek als de leeshouding
van betrokkenheid en overgave gestimuleerd worden en de leerling vaardigheden
wordt bijgebracht om deze twee leeshoudingen zo efficiënt mogelijk af te wisselen.
Marianne Hermans denkt dat literatuuronderwijs dat gebruik maakt van cultureel
diverse teksten, allochtone leerlingen verder kan helpen. Ook Nederlandse leerlingen
kunnen zich daarmee bewust worden van de persoonlijke betekenis die het lezen van
literatuur kan hebben. Behalve voor het trainen van de leesvaardigheid en het brengen
van leesplezier, is multiculturele literatuur geschikt voor bredere doelen, zoals het
bevorderen van gelijkwaardigheid en cultureel bewustzijn. Hermans geeft enkele
punten om rekening mee te houden bij het werken met multiculturele teksten:
- Voorzie de leerlingen van adequate achtergrondinformatie, die het onderwerp
van verschillende invalshoeken belicht.
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Maak niet de fout een leerling als vertegenwoordiger van zijn cultuur te zien.
Maak wel gebruik van zijn ‘ervaringsdeskundigheid’, maar geef hem niet het
idee dat hij de (enige) expert is op het gebied van die bepaalde cultuur.
Nodig een schrijver uit op school en laat de leerlingen een boek van deze
schrijver voorbereiden. Stel twee leerlingen aan als inleider en discussieleider.
Stel een panel samen van een stuk of zes leerlingen die het boek heel goed
gelezen hebben, en laat hen hun favoriete passage voorlezen. Nadat ze hun
motivatie voor deze keuze gegeven hebben, kan de
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schrijver reageren. Tot slot kunnen vragen gesteld worden, ook vanuit het
publiek.

Cor Geljon en Dick Schram vinden dat intercultureel literatuuronderwijs bestemd is
voor allochtone en autochtone leerlingen, het liefst voor hen samen. Via reflectie op
teksten uit een andere cultuur dan de hunne komen leerlingen in contact met andere
houdingen, waarden en instituties en dat maakt dat ze zich meer bewust worden van
hun eigen culturele normen en waarden en vooral van de betrekkelijkheid hiervan.
Teksten met eenzelfde thema zijn zeer geschikt om cultureel verschillende
referentiekaders, gevoelswaarden en betekenislagen met elkaar te vergelijken. Het
gaat dan niet in eerste instantie om het zoeken naar overeenkomsten maar juist om
de confrontatie met het vreemde.

Website
We hopen met dit voorproefje een indruk te hebben gegeven van de bruikbaarheid
van de website http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/ van de Nederlandse
Taalunie, die medio september zal verschijnen. Op deze website staat ook het
onderzoek van Hoogeveen en Bonset uit 1998. Stichting Lezen brengt binnenkort
een papieren publicatie uit van de beschrijving van het onderzoek naar de domeinen
literatuuronderwijs en leesonderwijs.
Martine Braaksma werkt als onderzoeker aan het Instituut van de Lerarenopleiding
van de Universiteit van Amsterdam en als docent Nederlands in het voortgezet
onderwijs.
Eva Breedveld is werkzaam als docent taalbeheersing en taalkunde bij de
Educatieve Faculteit Amsterdam.
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De krenten in de pap
Moderne vreemde talen en literatuuronderwijs
Op de oude mulo volgden alle leerlingen drie vreemde talen, voor het
examen lazen ze per taal twee boeken en daarnaast leerden ze twee
gedichten uit het hoofd. De havisten en vwoers van nu komen er relatief
gezien bekaaider af. Stelt het literatuuronderwijs in het onderwijs in
moderne vreemde talen in de Tweede Fase nog iets voor? Een peiling.
Cor Geljon

Het had zo mooi kunnen zijn
Spreek een willekeurige leraar moderne vreemde talen aan over het literatuuronderwijs
in het verleden en hij krijgt een nostalgische blik in de ogen: dat waren nog eens
tijden! Hoe dat literatuuronderwijs gegeven werd en of er door de leerlingen zoveel
gelezen werd, weten we niet precies. Maar als we aannemen dat het echt allemaal
zoveel beter was dan nu - en waarom zouden we dat niet doen - dan mag dat eigenlijk
een wonder heten. In de regelgeving van die oude mammoetwet werd namelijk in
slechts een enkele zinnen tamelijk vaag omschreven wat het literatuuronderwijs bij
de vreemde talen moest inhouden.
Het is daarom navrant om vast te stellen dat juist bij de voorbereidingen voor de
Tweede Fase het onderdeel literatuur veel meer gewicht kreeg. De Commissie
Vernieuwing Eindexamens (CVE) voor de vreemde talen, onder leiding van de
Nijmeegse hoogleraar Theo van Els, pleitte voor een ruimere opvatting van
literatuuronderwijs, met als belangrijkste invalshoeken literatuurgeschiedenis,
literatuurtheorie, leesplezier, en de maatschappelijke functie van literatuur. Er werd
een reeks duidelijke doelstellingen geformuleerd en voor het eerst werd uitgebreid
vastgesteld wat er aan de orde zou moeten komen.
Francis Staatsen, thans docente Engels aan de Hogeschool van Utrecht, was
indertijd lid van de CVE. Zij vond het een enthousiaste vooruitstrevende club:
‘Achteraf bezien is het eigenlijk heel bijzonder dat de geformuleerde doelstellingen
voor de vertegenwoordigers van alle talen, waaronder ook Russisch en Turks,
acceptabel waren.
Bovendien hebben we pogingen ondernomen om een zekere afstemming met het
literatuurprogramma van de commissie voor Nederlands van de grond te krijgen.
Het rapport-Van Els was in feite een grote verbetering voor het literatuuronderwijs.
We vonden het dan ook verheugend dat de vakontwikkelgroep (VOG), die enkele
jaren later het definitieve programma voor de Tweede Fase moest voorbereiden, de
door ons uitgezette lijn voortzette. Tot plotseling duidelijk werd, hoe weinig uren er
aan literatuur besteed zouden kunnen worden. Van de oorspronkelijke plannen bleef
toen weinig over. Het was bijvoorbeeld steeds de bedoeling geweest dat
vwo-leerlingen een groot aantal literaire teksten zouden lezen, waaruit ze uiteindelijk
een eigen topdrie moesten samenstellen voor het examen. Het cijfer drie bleef, maar
dan niet als “the best of”, maar als minimum. Toen heeft de VOG er terecht op
gewezen dat het in een dergelijke situatie verstandig zou zijn om de krachten te
bundelen en te participeren in een gezamenlijk programma voor geïntegreerd
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literatuuronderwijs (GLO). Dan zou het literatuuronderwijs van de vreemde talen
tenminste nog iets voorstellen.’
De docenten in het veld waren terecht boos. Voor de havo en de deelvakken in het
vwo was de situatie helemaal hopeloos, maar ook in het complete vwoprogramma
waren de mogelijkheden voor literatuur erg mager geworden. Staatsen: ‘Je moet dan
naar andere oplossingen zoeken. Om de leesvaardigheid in de vreemde taal te
ontwikkelen moet je kilometers maken, veel teksten lezen. Ik heb vanaf het begin in
allerlei nascholingscursussen gezegd: besteed nu een deel van het extensief lezen
aan literatuur en neem daarvoor korte verhalen met enige literaire kwaliteit. En als
ze eenmaal die examenteksten kunnen maken, laat ze dan maar de rest van de tijd
vooral besteden aan literatuur. Voor een aantal mensen was dat toen een eye-opener.
Ik begrijp ook wel dat zoiets niet voor alle leerlingen en alle scholen kan gelden, dat
is een afweging die de secties zelf moeten maken. Er zijn nu eenmaal leerlingen die
eindeloos moeten oefenen om een zesje te kunnen halen. Maar je moet
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die mogelijkheid overwegen. Anderzijds ken ik ook scholen die direct zeiden: “De
groeten met die drie boeken, wij doen er gewoon zes!”’

Een tekst is een tekst, of toch niet?
Hoe gaan de scholen om met het uitgeklede programma? Uit een niet representatieve
telefonische rondgang langs een aantal leraren en opleiders blijkt dat op tamelijk
veel vwo-afdelingen nog heel traditioneel wordt lesgegeven met relatief veel aandacht
voor literatuurgeschiedenis in de breedte en weinig aandacht voor de verdieping van
een tekst. Meestal wordt er een boek in de klas behandeld en moeten de leerlingen
er twee zelf lezen. Het niveau van de boeken is bij Frans en Duits in veel gevallen
niet zo hoog: geen Flaubert, wel vaak jeugdliteratuur. In de reacties van docenten
klinkt regelmatig een zekere frustratie door: de eisen voor taalverwerving liggen zo
hoog dat er niet veel tijd overblijft voor literatuur. Aan belevend lezen wordt weinig
aandacht besteed. Het gaat vooral om tekstbegrip. Er wordt weinig geëxperimenteerd
met andere werkvormen. Veel leraren proberen waar mogelijk wel aan te sluiten bij
een toneelvoorstelling of een film. Nascholers hebben bovendien de indruk dat heel
weinig leraren de eindtermen goed lezen en er naar handelen.
Esther Peze, tot voor kort lerares Engels op havo/vwo en nu vakdidacticus moderne
vreemde talen aan de Hogeschool Utrecht, constateert een zekere tweedeling in de
talen als het gaat om literatuuronderwijs. Aan de ene kant staan Engels en Nederlands,
aan de andere Frans en Duits. Een groot deel van de leraren Frans en Duits werkt
niet vanuit een literaire invalshoek, maar richt de aandacht vooral op het taalkundig
aspect van de tekst. Het gaat hun in de eerste plaats om tekstbegrip. Bij deze groep
is ook

meer sprake van een tamelijk eenzijdige aandacht voor de literatuurgeschiedenis en
ze hechten minder belang aan de beleving van een literaire tekst. Bij Engels komt
het vaker voor dat docenten het accent leggen op het literaire aspect, al moet Peze
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toegeven, dat de grotere taalvaardigheid van de leerlingen daarbij een belangrijke
rol speelt. Je kunt het je veel makkelijker permitteren vanuit de literaire invalshoek
met een tekst bezig te zijn en niet alleen met ‘Wat staat er eigenlijk?’. De andere
talen moeten veel meer sleutelen aan de taalverwerving en dan blijft er vanzelf minder
tijd over. Maar het is volgens Peze toch ook vaak een kwestie van een andere opvatting
over de doelstelling van het literatuuronderwijs. Leraren Frans en Duits kiezen vaker
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vanzelfsprekend voor de taalkundige invalshoek. Peze: ‘In een van de colleges
geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) aan de eerstegraads lerarenopleiding hield
laatst een student Duits een betoog waarin hij aangaf dat wij tekort schoten in onze
aanpak, omdat het element van de taalvaardigheid helemaal niet belicht werd. Dat
werd door een grote groep beaamd, terwijl wij als docenten zo'n beetje zaten van:
“Hé, dat hoort toch niet bij dit vak, dat is een ander vak!” Ik merk dat vaker. Zo was
ik laatst op een bijeenkomstgroep van de Heelmeesters, een groep docenten die zich
onder meer hard maakt voor de terugkeer van literatuur naar de eigen taal. Ze vinden
dat de combinatie taalvaardigheid-literaire tekst niet toe te vertrouwen is aan iemand
die daar niet in geschoold is.
Dat is op zichzelf niet onjuist, maar dat daarnaast ook een andere vorm van
literatuuronderwijs zou kunnen bestaan die zich bezighoudt met de literaire vorming
van leerlingen, was voor hen een totaal vreemd concept. Dat geeft aan dat er ook in
die kring vooral vanuit de taalkundige kant wordt gedacht.’
Dit laatste wordt beaamd door Gerrit Jan Fonk, docent Frans aan De Breul in Zeist,
een enthousiast verdediger van de literaire aanpak. Hij herkent die houding bij veel
van zijn collega's in den lande en maakt zich oprecht bezorgd over de toekomst van
het literatuuronderwijs: ‘Toen ik nog op de opleiding zat, was ik al de enige bij Frans
die een lans brak voor literatuur als belangrijkste motivatie voor het vak. Ik vind nog
altijd dat ik gelijk heb. Ik geef literatuur om de literatuur, absoluut! Natuurlijk komt
het taalkundig aspect bij mij ook wel eens aan de orde; daar mag je een tekst voor
gebruiken. Af en toe breng ik iets grammaticaals onder de aandacht. Bij oude teksten
wijs ik wel eens op een heel mooi gebruik van de subjonctif dat nog steeds geldt of
ik laat ze een zin helemaal uitpluizen. Bij de opdrachten moeten ze soms wel eens
een passage en detail bestuderen en kunnen vertellen hoe het in elkaar steekt. Verder
schuw ik niet om, zeker in een tekst waar je toch wat haast mee moet maken, stukken
simultaan te vertalen. Soms wordt, ook door nascholers, gezegd dat ik het alleen
maar voor mijn eigen lol doe. Dat waag ik te betwijfelen, nee sterker, het is zelfs niet
waar. Zeker als je een verhaal hebt dat leerlingen boeit, willen ze ook begrijpen wat
er staat en in het beste geval kweek je een soort intrinsieke motivatie. En ik word
daarin gesterkt door de reacties van mijn leerlingen. Een jongen zei laatst: “Ik leer
hier eigenlijk veel meer van dan van al die dooie teksten uit de examenbundel.”’

Good practice
Ze zijn er dus nog steeds, de enthousiaste literatuurliefhebbers die zich niet laten
weerhouden door exameneisen, ook bij Duits en Frans. Fonk is zo'n leraar bij wie je
graag in de klas
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gezeten zou hebben. Hij stelt direct vast dat er veel te weinig tijd is om literaire
teksten te lezen, maar maakt weloverwogen keuzes: ‘Als je enthousiast bent en
literatuur belangrijk vindt, kun je er altijd tijd voor maken en gelukkig heb ik een
collega die er net zo over denkt.’
Op zijn school behandelen de docenten Frans in overleg met Nederlands in de vierde
klas van het vwo de Romantiek. In de afgelopen twee jaar stond in de vijfde en zesde
de negentiende eeuw centraal: in klas vijf de poëzie, in klas zes de auteur Honoré de
Balzac. In de klas werd gezamenlijk Le colonel Chabert gelezen. Tussendoor hielden
leerlingen presentaties over de achtergronden, waarvoor de docent de onderwerpen
had aangedragen, zoals de muziek, de schilderkunst en de politiek in die periode.
Fonk: ‘Soms zit je dan wel eens met gekromde tenen te luisteren, maar de winst is
veel groter, omdat ze het allemaal echt heel serieus aan elkaar vertellen. Daarnaast
heb ik ook een televisiefilm over het leven van De Balzac laten zien, waarin een van
de thema's in zijn werk, het wraak willen nemen, heel duidelijk naar voren komt.
Het is een leuke tweedelige serie met Gérard Depardieu, waarin je ziet hoe De Balzac
als kleine jongen door zijn moeder wordt afgewezen en hoe dat later in zijn werk
terugkeert. Zoiets boeit de leerlingen en daarbij komt dat Le colonel Chabert een
heel spannend verhaal is. Het gaat over een Napoleontische kolonel die na een veldslag
als dood is opgegeven, maar na jaren omzwervingen terugkomt in Parijs. Zijn vrouw
is hertrouwd, al zijn bezittingen is hij kwijt en zijn vrouw heeft maar een belang: te
zorgen dat niemand gelooft dat hij werkelijk Chabert is.’
Dit schooljaar deed hij in klas vijf de achttiende eeuw met als thema het

personage van de bediende. Hij combineerde dat met de toneelvoorstelling van Le
barbier de Seville van Beaumarchais, waar veel elementen uit de commedia dell' arte
in voorkomen. Als voorbereiding moesten de leerlingen naar een aflevering van The
nanny of The fresh prince of Bel Air kijken. Ze moesten daar de types uithalen en
dan vooral letten op de rol van de bediende. Het bleek een schot in de roos. Ze
kwamen met hele leuke verhalen uit die afleveringen, waar direct de blauwdruk van
de commedia dell' arte overheen gelegd kon worden. Zoiets werkt heel goed en het
geeft ze ook een kapstok bij de behandeling van de tekst. Fonk: ‘Ik doe dus veel aan
oude literatuur en het is verrassend om van leerlingen te horen dat ze de lessen over
De Balzac een groot succes vonden. Het gaat er toch steeds maar om dat je een link
legt met de interesse en belevingswereld van de leerlingen waardoor zo'n klassiek
werk gaat leven. Als voorbereiding op een tragedie van Racine leg ik de link naar
soap opera's, waar ze dagelijks naar kijken. Daar gaat het ook niet om het handelen
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en de gevoelens zelf, maar het praten over handelingen en emoties en zo geef je ze
alvast een richtlijn mee hoe ze zo'n stuk moeten volgen. Anders denken ze: waar
gaat dit over, er gebeurt helemaal niets.’
Van de literatuurgeschiedenis behandelt Fonk niet veel, de literaire tekst staat bij
hem centraal. De leerlingen op De Breul moeten per klas een boek zelfstandig lezen.
‘Maar dat doet niemand. Ze jatten het overal vandaan en dat kan me ook niets schelen.
Dat is geen reden voor ons om dat dan maar te schrappen en je doet er natuurlijk wel
van alles aan om dat te voorkomen.’
Het accent valt dus op de gezamenlijke klassikale behandeling. Volgend jaar behandelt
Fonk in klas zes Platforme van Michel Houellebecq. ‘Dat is een gewaagde keuze,
maar ik durf het best aan. Ik maak daar in de vakantie een leeswijzer bij, want ze
kunnen niet het hele boek lezen. Daarin staan samenvattingen van enkele hoofdstukken
en de rest lees ik in de klas. Dat doen ze in Frankrijk overal; daar bestaan zelfs
complete uitgaven van dit soort leeswijzers.’

De havo als stiefkind?
De havo lijkt in het hele verhaal het stiefkind te zijn geworden. Ook docenten die
graag literatuur gaven, houden zich nu voornamelijk bezig met
taalvaardigheidsonderwijs en zijn al blij als ze af en toe een klein literair projectje
kunnen doen. Maar er zijn ook diehards. Een leraar Engels: ‘Ik laat me die krenten
uit de pap niet afpakken. Ik doe nog altijd uitgebreid Romeo and Juliet en gebruik
daarbij naast de geschreven tekst videobanden en cassettebandjes en ik laat scènes
uitspelen. En ik kan je verzekeren dat de spreeken luistervaardigheid niets tekort
komt.’
Ook Fonk behandelt minstens een moderne roman. Het is niet met cijfers
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hard te maken, maar pratend met mensen uit het veld ontkom je niet aan de indruk
dat bij heel veel havodocenten het literatuuronderwijs, al dan niet noodgedwongen,
op een heel laag pitje staat. Wouter van Willigen, leraar Duits in Oegstgeest, was
ook zo'n docent, maar hij kwam uit onvrede met het onderdeel spreken en luisteren
toch weer terug bij de literaire tekst. Tot nu toe gebruikte hij voor spreekvaardigheid
de methode Neue Welle, waarin thema's aan de orde komen als ‘bang zijn’, ‘weggaan
van huis’ en ‘mode’. Daar is op zichzelf niets mis mee. De leerlingen verwerven
geleidelijk aan een thematisch gebonden woordenschat, leren een aantal frasen,
kennen verschillende vraag- en antwoordstructuren en kunnen daar dan op het
mondeling redelijk mee uit de voeten. Van Willigen: ‘Maar ik vond dat wel erg
beperkt. Eigenlijk leer je de leerlingen een trucje en dan ben je op een mondeling
gauw uitgepraat. Die thema's nodigen niet genoeg uit tot een echt gesprek, het blijft
oppervlakkig gepraat. Ik werd daar steeds ontevredener over. Nu ga ik literatuur
gebruiken als aanleiding voor spreekvaardigheid. Ik denk dan aan boeken als Das
Versprechen, een Kriminalgeschichte van Friedrich Dürrenmatt, of Der Vorleser
van Bernhard Schlink.
Die bieden veel aanknopingspunten voor een gesprek dat verder gaat de het
terugvragen van de inhoud. Je kunt ook iets doen met de leeservaring: wat vind je
van het gedrag van de hoofdpersoon, wat zou je zelf gedaan hebben, waarom vind
je het mooi en zou je het anderen aanraden? Ik voer het dus in, niet vanwege het
literaire aspect, maar vanwege het taalvaardigheidaspect, omdat ik zie dat het laatste
niet uit de verf komt op de manier zoals ik zou willen. Literatuur biedt een meerwaarde
en het is ook leuk om te doen. En het aardige is dat ook andere aspecten vanzelf aan
bod komen. Je plaatst zo'n boek toch in een tijd of stroming en in het geval van
Dürrenmatt sta je stil bij de raamvertelling. Je kunt het vergelijken met een Duitse
Krimi als Derrick. Als je een goed boek hebt, vinden ze het hartstikke leuk, ook als
het moeilijk is. Als je het maar goed begeleidt.’

Marginaal en toch springlevend?
De positie van literatuur is uitzonderlijk marginaal geworden bij de vreemde talen,
al moet daar direct bij gezegd worden dat we met dat onderdeel toch een uitzondering
zijn als we het vergelijken met het vreemde talenonderwijs in de meeste buitenlanden.
Daar gaat het vrijwel altijd alleen om taalvaardigheid, zeker in Amerika. Ook in ons
land zit een deel van de docenten op deze lijn en als ze literatuur gebruiken, staat dit
toch vooral ten dienste van de taalvaardigheid of het wordt aangewend als aardig
intermezzo.
Voor een aantal docenten is literatuur echter zelfs meer dan krenten in de pap,
omdat ze het tot hun taak rekenen een bijdrage te leveren de literaire vorming van
hun leerlingen, al wordt dat wel steeds moeilijker. Het is nog even afwachten hoe
de nieuwe maatregelen van het departement in de praktijk uitwerken, maar veel
mensen hebben er een hard hoofd in. Fonk: ‘Ik ben wel heel bang voor wat ons te
wachten staat, want ik moet dan waarschijnlijk een van de drie uur inleveren voor
de studie-uren. Als ik zo'n tekst als van De Balzac in twee uur moet doen, dan weet
ik het eigenlijk ook niet meer. Dan ga ik mijn toevlucht nemen tot themalezen.’
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Betekent een verdere minimalisering toch weer een nieuwe kans voor GLO? Frans
en Duits worden, als het gaat om geïntegreerd literatuuronderwijs, vaak aangewezen
als de spelbrekers en veel enthousiasme valt aan die kant inderdaad niet te bespeuren.
Maar er komt ook tegengas: ‘We zouden best wat willen, maar Nederlands en Engels
hebben een machtspositie, omdat leerlingen daar veel makkelijker teksten lezen. Als
we mee zouden willen doen, is het vaak alleen op hun voorwaarden. Ze hebben ons
niet nodig. Toch is dat een gemiste kans: wij zouden ook iets voor hen kunnen
betekenen.’
De docenten moderne vreemde talen die literatuur voor hun vak willen behouden,
staan met de rug tegen de muur. Maar ze geven zich nog niet over. Gerrit Jan Fonk:
‘Ik vind het echt een hot item, dat we moeten verdedigen tot het eind.’
Cor Geljon was vakdidacticus aan de Vrije Universiteit en docent Nederlands in het
havo/vwo. Hij is nu betrokken bij verschillende projecten op het gebied van
leesbevordering en culturele en kunstzinnige vorming en is medeauteur van de
CKV-methode Palet.
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Literatuurmethodes voor de Tweede Fase: een stand van zaken
In januari 2004 verschijnen er weer nieuwe edities van literatuurmethodes
voor de Tweede Fase. Reden voor de secties van de moderne vreemde
talen (MVT) en Nederlands de methode te heroverwegen of te vervangen.
Stichting Lezen deed onlangs in het kader van het te ontwikkelen
kenniscentrum literatuureducatie een onderzoek naar de huidige
literatuurmethodes. Dit onderzoek was gebaseerd op een eerder onderzoek
naar literatuurmethodes uit 1994, opgezet door Levende Talen, maar is
minder uitgebreid. Het doel was niet een uitspraak te doen over wat de
beste methode is, maar een algemene beoordeling te geven van de
verschillende methodes, waarbij met name naar het vak Nederlands is
gekeken. Met deze gegevens in de hand, wil ik in dit artikel een stand van
zaken geven en docenten een handreiking bieden bij de (eventuele)
heroverweging van hun methode of de keuze voor een nieuwe. Ik wil dit
doen aan de hand van een aantal vragen die je als docent zou kunnen
stellen over literatuurmethodes.
Martijn Nicolaas
In dit artikel komen acht methodes voor de Tweede Fase aan bod: Dossier lezen,
Eldorado, Laagland, alledrie uitgegeven door ThiemeMeulenhoff; Literaire wereld,
Literatuur: geschiedenis en leesdossier, beide van Malmberg; Literatuur in perspectief
van Walvaboek; de nieuwe editie van Literatuur zonder grenzen uit januari 2003
van EPN en Metropool van Wolters-Noordhoff. Dossier lezen, Eldorado, Laagland
en Literatuur zonder grenzen hebben een aparte havo- en vwo-methode. Literatuur
in perspectief en Metropool hebben een boek dat bestemd is voor zowel havo als
vwo. Literaire wereld is een havo-methode en Literatuur: geschiedenis en leesdossier
is een vwo-methode. Niet meegenomen is Luiletterland, uitgegeven door SMD. Deze
methode is uitverkocht en definitief uit de handel.
ThiemeMeulenhoff bereidt momenteel nieuwe edities voor van Laagland en
Eldorado. Deze verschijnen begin 2004. Ook uitgeverij Malmberg zal in de loop van
2004 met een nieuwe editie van een van haar methodes komen maar daar is momenteel
nog niet veel over bekend.
Ik bespreek de methodes aan de hand van de volgende vragen:
1
In hoeverre beantwoordt de methode aan de eindtermen?
2
Welke methode past het beste bij mijn doelstelling van literatuuronderwijs?
3
Is geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) mogelijk met de methode?
4
Hoe is het leesdossier geïntegreerd in de methode?
5
Bevat de methode vernieuwende werkvormen?
6
Is traditioneel literatuuronderwijs nog mogelijk met de methode?

Eindtermen
In principe zou de vraag of een methode aan de eindtermen voldoet overbodig moeten
zijn: de methodes zijn immers gebaseerd op de eindtermen. Toch is er in ieder geval
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één methode die niet aan de eindtermen beantwoordt: Literatuur in perspectief. In
deze methode wordt geen aandacht besteed aan literaire ontwikkeling en literaire
begrippen worden evenmin uitgelegd. Het is een literatuurgeschiedenis met vragen.
De methodes verschillen verder in de nadruk die gelegd wordt op bepaalde
subdomeinen. Bij een aantal methodes is bijvoorbeeld het subdomein
‘Literatuurgeschiedenis’ dominant aanwezig. Dit is het geval in Literatuur:
geschiedenis en leesdossier, Eldorado (zelfs in het havo-deel zitten veel vragen over
de literatuurgeschiedenis) en in iets mindere mate in Literatuur zonder grenzen vwo. In deze methodes zijn de leerlingen meer bezig met het beantwoorden van
vragen over de literatuurgeschiedenis dan met (voorbereidende) opdrachten voor
hun leesdossier. In de nieuwe editie van Eldorado zal dit evenwicht hersteld zijn.
In de eindtermen staat dat de leerling een overzicht moet kunnen geven van de
hoofdlijnen van de geschiedenis van de literatuur. Sommige methodes stre-
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ven daarbij naar volledigheid, sommige maken een wel erg beperkte selectie. Wanneer
een methode een beperkte selectie geeft, moet in ieder geval aan genoemde eindterm
voldaan zijn. Het is mijns inziens beter dat een methode een selectie geeft in de vorm
van een schema (Metropool, Dossier lezen) omdat de literatuurgeschiedenis in dienst
zou moeten staan van de literaire ontwikkeling en niet een doel op zich moet zijn.
In Dossier lezen is het schema echter wel erg beknopt. Literatuur: geschiedenis en
leesdossier en Literatuur in perspectief lijken naar volledigheid te streven. De vraag
kan dan gesteld worden: wat moet de leerling met die uitgebreide opsomming van
feiten? Bovendien valt het dan des te meer op als bepaalde auteurs ongenoemd blijven
(waarom wel Martin Hartkamp en niet Cees Nooteboom in Literatuur in perspectief?)
of in de recente literatuur bijvoorbeeld alle vrouwelijke schrijvers in een hoofdstuk
geplaatst worden (Literatuur: geschiedenis en leesdossier). Veel methodes houden
naast de officiële canon ook rekening met de schoolcanon, boeken die zeer geschikt
zijn voor middelbare scholieren, maar niet zo snel in de officiële canon opgenomen
zullen worden. Laagland bevat wat dat betreft een aardige selectie.
Geïntegreerd literatuuronderwijs heeft voor een geheel nieuwe manier van het
weergeven van de literatuurgeschiedenis gezorgd: een basisboek met een algemene,
Europese literatuurgeschiedenis met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen
en andere kunstvormen en vervolgens aparte werkboeken voor de verschillende talen
waarin de literatuurgeschiedenis van het taalgebied aan bod komt. Eldorado en
Literatuur zonder grenzen zijn op deze manier ingedeeld. Nadeel van deze indeling,
is dat de leerling heen en weer aan het bladeren is, en dat er overlap van informatie
ontstaat. Bovendien valt op dat er vervolgens in de vragen niet vaak naar het algemene
boek verwezen wordt (in Eldorado bijvoorbeeld alleen met de opdracht: ‘Vat wat in
het basisboek over deze periode staat samen op een bladzijde.’)
Het subdomein ‘Literaire begrippen’ komt bij alle methodes goed uit de verf. De
ene methode is weliswaar wat uitgebreider dan de andere, maar de uitleg voldoet
over het algemeen aan de normen. Sommige methodes maken gebruik van een ABC
als naslagwerk (Literaire wereld, Metropool, Dossier lezen) andere gebruiken de
indeling ‘proza en poëzie’ (Literatuur zonder grenzen, Eldorado, Literatuur:
geschiedenis en leesdossier), ‘lezer, schrijver, maatschappij’ (Dossier lezen) of
mengvormen. De meeste methodes toetsen de kennis door die te laten toepassen op
verhalen en gedichten, sommige stellen ook meteen vragen na de uitleg van de
begrippen (Literatuur zonder grenzen, Metropool).
De bedoeling van het subdomein ‘Literaire ontwikkeling’ is volgens de eindtermen:
de ontwikkeling van de leessmaak en de ontwikkeling van de visie op de werkelijkheid
en de plaats van de leerling daarin. Daarbij moet een gevarieerd aanbod aan teksten
gelezen worden, waarbij verschillende tekstbenaderingswijzen gebruikt dienen te
worden. Dit valt te bereiken door veel verschillende verhalen (en gedichten) aan te
bieden, zodat de leerlingen kunnen oefenen met korte stukken proza en poëzie.
Daarbij zullen vervolgens verschillende soorten vragen en opdrachten (van
tekstervarend/belevend naar tekstbestuderend/analyserend) gesteld moeten worden,
die niet te tekst- of thema-afhankelijk moeten zijn, zodat de leerling het geleerde in
een breder kader kan plaatsen. Vervolgens zouden die teksten en de vragen en
opdrachten erbij enigszins moeten oplopen in moeilijkheidsgraad.
Op Literatuur in perspectief na, bieden alle methodes verhalen, tekstfragmenten
en gedichten aan. De hoeveelheid verschilt en hierbij zou je kunnen stellen: hoe meer
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stukken tekst, hoe meer oefening, met als bijkomend voordeel: veel mogelijkheden
voor vrije keuze en differentiatie. Belangrijk is ook het soort vragen dat gesteld wordt.
Als je succesvol aan smaakontwikkeling wilt doen, zijn vragen naar
leesbeleving/ervaring even belangrijk als tekstanalytische vragen. Er is echter nog
steeds een aantal methodes dat voornamelijk tekstbestuderende opdrachten aanbiedt:
Eldorado, Literaire wereld, Literatuur: geschiedenis en leesdossier, Literatuur zonder
grenzen - vwo. Overigens: in de nieuwe editie van Eldorado zal dit een stuk beter
zijn: verschillende soorten tekstbenaderingswijzen wisselen elkaar af, onderverdeeld
in basis-, verdiepingsen extra opdrachten.
Dossier lezen, Metropool, Laagland en Literatuur zonder grenzen - havo zijn
methodes waar ook veel nadruk ligt op tekstbeleving/ervaring. Daarin gaat Dossier
lezen het verst. In Metropool, Laagland en Literatuur zonder grenzen - havo zijn de
laatste opdrachten van een thema of module vaak tekstbestuderend, waardoor er een
goed evenwicht ontstaat in tekstbenaderingswijzen. Daarbij moet nog wel opgemerkt
worden dat het gevaar bij een thematische aanpak is dat de opdrachten
themaafhankelijk zijn en bij elk thema weer vergelijkbare vragen gesteld worden
waardoor een echte ontwikkeling uitblijft. Hoewel het niet in de eindtermen voorkomt,
zou het in onze multiculturele samenleving belangrijk moeten zijn om in de het
literatuuronderwijs aandacht te besteden aan interculturele literatuur. Interculturele
literatuur is migrantenliteratuur, niet-westerse literatuur, en recente literatuur waarin
een confrontatie tussen culturen (in Nederland) een rol speelt. De mate van
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‘interculturaliteit’ kan bepaald worden door te kijken naar de auteurs die genoemd
worden in de tekst, van wie tekstfragmenten opgenomen zijn en titels aangeraden
worden. Enkele methodes bevatten een intercultureel thema zoals Metropool
(‘Grenzeloos’) en Literaire wereld (‘Vreemdelingen’); deze laatste bevat daarmee
ook de meeste interculturele literatuur. Opvallend is verder dat in Literatuur in
perspectief, Literatuur zonder grenzen en Literatuur: geschiedenis en leesdossier
geen of nauwelijks interculturele literatuur voorkomt; de recente opkomst van
Nederlands-Marokkaanse schrijvers als Hafid Bouazza en Abdelkader Benali wordt
bijvoorbeeld niet genoemd.

Doelstelling van literatuuronderwijs
Bij het bepalen van de doelstelling van het literatuuronderwijs heb ik gebruik gemaakt
van het onderzoek van Tanja Janssen uit 1998 waarin zij vier docenttypes beschrijft
aan de hand van de doelstelling waarmee ze literatuuronderwijs geven. Deze
doelstellingen zijn culturele vorming, waarbij auteur en de historie centraal staan;
esthetische vorming waarbij de tekst centraal staat; maatschappelijke vorming, waarbij
de context centraal staat; en individuele ontplooiing, waarbij de lezer centraal staat.
Vanuit de doelstelling heeft Janssen beschreven wat vervolgens het tekstaanbod en
de rol van leraar en leerling daarbij is. Nu zal de meeste docenten een combinatie
van deze doelstellingen voor ogen staan, maar het onderscheid werkt wel
verhelderend. Ook in de meeste methodes komen alle vier de doelstellingen wel in
meer of mindere mate aan bod, maar er valt bij de meeste methodes ook een dominante
doelstelling aan te wijzen. Dit heeft sterk te maken met welke eindterm de meeste
nadruk krijgt in de methode.
Culturele vorming is de overheersende doelstelling van Eldorado, Literatuur:
geschiedenis en leesdossier, Literatuur in perspectief en Literatuur zonder grenzen
- vwo. In deze methodes is de meeste ruimte gereserveerd voor vragen over (teksten
uit) de literatuurgeschiedenis. Esthetische vorming is de belangrijkste doelstelling
van Literaire wereld en Laagland: de nadruk (in het verwerkingsboek) ligt op
tekstbestuderende vragen. In de thematische opgebouwde methodes komt een
maatschappelijk vormende doelstelling naar voren: Literaire wereld, Literatuur
zonder grenzen - havo en Metropool. Individuele ontplooiing is de overheersende
doelstelling van Dossier lezen, de methode met de meest leerlinggerichte aanpak.
Aardig in dit verband is dat de nieuwe editie van het informatieboek van Laagland
opgebouwd zal zijn volgens de vier pijlers binnen de literatuurwetenschap waarop
de doelstellingen gebaseerd zijn: lezer, tekst, auteur en maatschappelijke context, in
het vwo aangevuld met literair-historische context.

Mogelijkheden met GLO
Geen enkele methode biedt echt geïntegreerd literatuuronderwijs aan, dat wil zeggen:
één methode voor één vak literatuur met één docent. Dit is echter niet per definitie
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negatief te noemen. Maar weinig scholen bieden GLO in de meest geïntegreerde
vorm aan, dus de methoden zijn wel op de huidige prak-
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tijk toegespitst, dus realistisch. Er zijn daarbij gradaties van samenwerken tussen de
talen mogelijk, wat dat betreft wordt gesproken over beperkte, uitgebreide en volledige
integratie. Met beperkte integratie wordt hier bedoeld: alleen wederzijdse afspraken
over gebruik van dezelfde termen en begrippen, de vorm van het leesdossier en een
gezamenlijk cijfer; bij uitgebreide integratie is er een gezamenlijk leesdossier, één
literatuurgeschiedenis en worden gezamenlijke projecten en thema's georganiseerd;
bij volledige integratie is literatuur echt een apart vak met aparte literatuurdocenten.
De meeste methodes bieden een gemeenschappelijk basisboek met aparte
werkboeken voor de talen (Metropool, Dossier lezen, Eldorado, Literatuur zonder
grenzen - vwo), dit zijn voorbeelden van beperkte integratie. Als daarbij de thema's
overeenkomen, zoals bij Metropool het geval is, kun je spreken van uitgebreide
integratie. Dit is ook het geval bij Literatuur zonder grenzen - havo, dat als enige
een opdrachtenboek heeft voor alle talen tezamen en ook ‘taaloverstijgende’
opdrachten aanbiedt.
De uitgever van Laagland heeft een leuke gemeenschappelijke naam bedacht voor
de literatuurmethodes, Globe, maar hier is slechts sprake van een beperkte vorm van
GLO: alle talen hebben aparte boeken. In de nieuwe editie zal de gezamenlijke naam
geheel verdwijnen. Het havo-deel bevat dan een gemeenschappelijk thema en het
vwodeel een gemeenschappelijke literairhistorische periode. Dit is mijns inziens een
goede stap in de richting van uitgebreide integratie. Literatuur: geschiedenis en
leesdossier, Literaire wereld en Literatuur in perspectief bieden geen vorm van GLO
aan. In deze methodes wordt wel in meer of mindere mate aandacht besteed aan
literatuurgeschiedenis van de moderne vreemde talen, maar daar wordt verder in de
opdrachten nauwelijks wat mee gedaan.

Integratie leesdossier
Het leesdossier zou het product van het literatuuronderwijs moeten zijn. In de
literatuurmethodes zullen de leerlingen dus voorbereid en geholpen moeten worden
met de aanleg van dat leesdossier. In elke methode wordt dat ook gedaan, alleen de
ene methode is er net iets beter in geslaagd dat leesdossier te integreren in de stof
dan de andere. Wat opvalt, is dat een aantal methodes eerder een schrift met
antwoorden op (voornamelijk) literair-historische vragen oplevert, dan een literair
competente leerling met een leesdossier in de hand, waaruit blijkt dat hij echt een
ontwikkeling heeft doorgemaakt in zijn leessmaak en die kan beargumenteren. Wat
dat betreft is het leesdossier als product van het literatuuronderwijs in sommige
gevallen voor een deel buiten de methode gebleven. Voorbeelden hiervan zijn:
Literatuur in perspectief, Literatuur: geschiedenis en leesdossier en in iets mindere
mate Eldorado. Natuurlijk is de weg naar het leesdossier geplaveid met oefenvragen
bij teksten, maar gezien de tijd die er nog is voor literatuur in de Tweede Fase zou
het aantal op reproductie van de literatuurgeschiedenis gerichte vragen beperkt moeten
zijn. De naam van de methode Dossier lezen geeft al aan dat de auteur een sterk
voorstander is van het leesdossier.
Toch leidt het boek niet automatisch naar opdrachten bij boeken. Wel staan aan
het eind van het boek veel leestips rond zestien thema's waaruit leerlingen kunnen
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kiezen en zijn de vragen en opdrachten sterk gericht op leesbeleving en
smaakontwikkeling met vragen als: ‘Hoe zou je reageren als je vriend(in) dit verhaal
tegen jou zou houden?’ En: ‘Welke vorm van asociaal of onmaatschappelijk gedrag
in de fragmenten vind je het meest en welke het minst acceptabel? Waarom?’
In Laagland is het lezen van boeken voor het leesdossier goed geïntegreerd in de
methode: elk van de acht (havo) en twaalf (vwo) volledig uit verhalen, gedichten en
romanfragmenten bestaande modules eindigt met een opdracht tot het lezen van een
boek voor het leesdossier. Ook Literaire wereld is op een dergelijke manier
opgebouwd, hoewel niet elk thema hier eindigt met het kiezen van een boek. Soms
zijn het algemene literaire opdrachten, die voor een havo-leerling soms best pittig
zijn. In Metropool staan aan het eind van elk thema de leesdossieropdrachten. Hoewel
op dezelfde pagina wel thematisch gegroepeerde, goede leestips staan, gaan deze
leesdossieropdrachten echter nooit uit van het lezen van een boek.
De uitgever van Literatuur zonder grenzen heeft een revolutionaire keuze gemaakt
door de nieuwe editie van de methode de vorm te geven van een soort leesdossier:
een multomap met losse katernen en vijftig complete leesdossieropdrachten
voorgedrukt op A4-vellen die de leerling alleen nog maar hoeft in te vullen. Door
de grote keuze, is er voldoende materiaal voor differentiatie. Ook zijn er van deze
invulformulieren voor de leesautobiografie en de balansverslagen.

Vernieuwende werkvormen
In alle methodes is aandacht voor de studiehuisdidactiek: de methodes zijn over het
algemeen vrij redelijk individueel door de leerlingen door te werken en er is veel
aandacht voor uitleg van de eindtermen, het schrijven van een leesautobiografie,
voorbeelden van leesverslagen, werkwijzers en tijdsplanning. Zelfs de auteur van
Literatuur in perspectief geeft in de inleiding veel uitleg over het maken van bijvoor-
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beeld een literair werkstuk.
Metropool, Literaire wereld, Dossier lezen en Literatuur zonder grenzen - havo
hebben voor een (gedeeltelijk) thematische aanpak gekozen. Thema's als ‘liefde’,
‘helden’, ‘verzet’, ‘vreemdelingen’, ‘dromen’, ‘misdaad’ en ‘opvoeding’ zorgen voor
vernieuwende manier om literatuuronderwijs te geven en oudere teksten in een actuele
context te plaatsen. In de nieuwe editie van Laagland voor het havo zal één
taaloverstijgend thema opgenomen zijn.
De vele werkbladen in Literatuur zonder grenzen bevatten erg veel verschillende
werkvormen waarbij ook veel creatieve opdrachten zitten, bijvoorbeeld het maken
van multimediapresentaties, brieven schrijven, collages maken of korte toneelstukjes
of filmpjes maken. Dergelijke creatieve opdrachten komen in mindere mate ook voor
in Metropool en de nieuwe editie van Eldorado.
Een ideaal middel om aan de ene kant differentiatiemateriaal aan te bieden en
andere kant vernieuwend en actueel te blijven door opdrachten bij nieuwe boeken
aan te bieden, is een methodesite. Dossier lezen, Eldorado en Literatuur zonder
grenzen bieden een dergelijke site, respectievelijk www.dossierlezen.nl,
www.eldorado-online.nl en www.litera tuurzondergrenzen.epn.nl. De site van Dossier
lezen wordt goed bijgehouden en bevat opdrachten bij nieuwe boeken, zoals nu al
bij Hokwerda's kind van Oek de Jong, en ook onder de themalijst worden recente
voorbeelden toegevoegd. Op de site van Eldorado staan onder andere extra opdrachten
en toetsmateriaal. Literatuur zonder grenzen biedt een site met een extra thema en
een aantal literatuur-webquests. Dit zijn probleemoplossende opdrachten, waarbij
leerlingen een klein onderzoek moeten doen naar een kwestie, zoals bijvoorbeeld
‘Bint en het fascisme’ of ‘Maria Montessori en Red ons Maria Montanelli’.

Traditioneel literatuuronderwijs
Onder ‘traditioneel literatuuronderwijs’ versta ik hier: het behandelen van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis in chronologische volgorde met als doel gedegen
kennis ervan; teksten lezen uit de verschillende periodes met als doel die teksten
zoveel mogelijk te doorgronden. Zulk traditioneel literatuuronderwijs is nu nog
mogelijk met vier methodes: Literatuur in perspectief, Literatuur: geschiedenis en
leesdossier en in iets mindere mate met Laagland en Eldorado. Laagland en Eldorado
hebben namelijk in meerdere mate dan de
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twee andere methodes aandacht voor leerlinggerichte opdrachten en het leesdossier.
Bovendien geldt het bij Eldorado en Laagland straks voor het havo niet meer: de
tweede editie van Eldorado bevat een beperkte literatuurgeschiedenis van na 1880.
Laagland biedt literatuurgeschiedenis op het havo slechts aan als appendix, zonder
bijbehorende opdrachten. In de tweede druk van de vwo-edities van de twee methodes
is wel een chronologische literatuurgeschiedenis opgenomen.
Ik hoop dat ik met dit artikel docenten een handreiking heb kunnen bieden bij de
(eventuele) heroverweging van hun methode of de keuze voor een nieuwe. Door de
verscheidenheid aan methodes die er momenteel is, zou elke docent een methode
moeten kunnen vinden die goed bij hem of haar past. Hoewel geen methode natuurlijk
ook nog altijd een optie is...
Martijn Nicolaas werkt bij Stichting Lezen binnen het project Cultuur en school
aan het opzetten van een kenniscentrum voor literatuureducatie. Hiervoor was hij
zeven jaar docent Nederlands op het Haags Montessori Lyceum.

Meer informatie
Op de website van Stichting Lezen, www.lezen.nl, kunt u meer informatie vinden
over het project Cultuur en school (onder de knop ‘literatuureducatie’), en over het
onderzoek waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Marianne Hermans, ‘Literatuurmethodes voor de Tweede Fase. Een interculturele
stap vooruit?’ In: Leesgoed 6 (2000), p. 280-282.
Tanja Janssen, Literatuuronderwijs bij benadering. Proefschrift Instituut voor
de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1998.
Dick Prak e.a., Handleiding geïntegreerd literatuuronderwijs. Amsterdam:
Bulkboek, 1999.
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Leren door ervaren of ervaren door leren?
De CKV-1 methodes De Map en KunstWerk onder de loep
CKV-1 moet het hart beroeren en in mindere mate een beroep doen op
het hoofd. Naast de al bestaande begrippen ‘leervak’ en ‘doevak’ ontstond
bij de ontwikkeling van Culturele en Kunstzinnige Vorming de term
‘belevingsvak’. Ervaren, meemaken, ontdekken en grenzen verleggen
stonden centraal. CKV-1 mocht geen minicursus kunstgeschiedenis worden
en mocht ook niet als verlengstuk van een bestaand kunstzinnig vak dienen.
Integratie van disciplines en vooral de eigen ervaring en de daarvan
afgeleide persoonlijke smaakontwikkeling moesten centraal staan. De
grote vraag voor uitgevers was: hoe maak je daarbij een geschikte
lesmethode? Nog altijd worstelen uitgevers met de ideale vorm. Onlangs
verschenen De Map en KunstWerk, twee methodes voor CKV-1, die
hetzelfde beogen, maar ieder een eigen weg kiezen.
Henk Langenhuijsen
Een nieuw vak moest CKV-1 worden, uitdagend en uitnodigend, waarbij initiatieven
van de leerlingen gehonoreerd werden en waarbij de druk van kennistoetsen niet
bestond. Als docent heb je daarentegen behoefte aan enige houvast en wil je meer
dan alleen het moeilijk meetbare ‘laten ervaren’: je wilt het tijdelijke en vluchtige
voorzien van een historische context, je wilt jouw ervaringen doorgeven, omdat je
ervan overtuigd bent dat die van groot belang zijn, je wilt leerlingen een
referentiekader aanreiken, een begrippenapparaat bezorgen, kortom: je wilt ze iets
leren. Leerlingen laten aanmodderen en zelf laten ontdekken staat voor veel docenten
gelijk aan een matig ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Ook is het je taak als docent inzet en vorderingen te controleren, bij voorkeur iets
diepgaander dan via het onverschillige afvinken. Te veel vrijheid wordt door leerlingen
bovendien snel verward met onduidelijkheid en een grotere mate van zelfstandigheid
betekent voor de docent veelal een uiterst onwennige rol als begeleider.
Methodemakers hebben het hier niet gemakkelijk mee en laveren tussen oud en
nieuw, tussen leiden en begeleiden, tussen informatie verstrekken en zelf laten
ontdekken. Palet van ThiemeMeulenhoff loste dat al meteen vrij aardig op: een
stimulerend boek met veel achtergrondinformatie, want ‘als je ergens meer van weet,
begrijp je vaak ook meer en dan wordt een expositie of voorstelling een stuk leuker’.
De informatie staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan aansprekende thema's.
Het boek biedt bovendien duidelijke richtlijnen voor het verwerken van eigen
activiteiten.
Onlangs verschenen enkele nieuwe boeken voor CKV-1: De Map van uitgeverij
Lambo en KunstWerk van uitgeverij Malmberg. Twee methoden die nogal van elkaar
verschillen en min of meer twee uitersten vertegenwoordigen. Waar KunstWerk de
leerlingen aan de hand houdt met voorgedrukte lijntjes in het werkboek voor het
invullen van de (soms al voorgekauwde) antwoorden, geeft De Map de leerlingen
alle vrijheid en moeten zij zelf op zoek gaan naar wat hen boeit.

De Map
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De Map, ontwikkeld door docent Michel Pijpers, besteedt nadrukkelijk aandacht aan
smaakontwikkeling.
‘Leerlingen moeten meemaken, ondergaan, bezig zijn. Zo snel mogelijk eigen
keuzes maken en merken dat kiezen ook wel eens fout gaat. Dat een garantie op een
mooie voorstelling niet bestaat, maar dat je veel mist als je niks kiest,’ aldus de
verantwoording. ‘De Map heeft nergens informatie die bedoeld is om te leren, het
vergaren van kunstkennis is geen doel. De kunstmentorlessen zijn gericht op
smaakontwikkeling, leren toeschouwer te zijn en bewustwording van het eigen
individuele ervaren. De keuzeactiviteiten moeten zorgen voor confrontatie met
aansprekende kunst.’
De Map geeft de leerlingen een impuls. Het doel is: plezier beleven aan kunst. Pijpers
heeft een hekel aan de administratieve bijverschijnselen: ‘Met De Map maakt u van
CKV-1 geen papieren vak. De papierwinkel moet zo klein moge-
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lijk gehouden worden. U bent leraar, geen administratief medewerker. Helaas willen
docenten vaak te veel controleren. Doen ze alles wel? Op tijd? Netjes? Niet alles
willen administreren, niet alles willen controleren. Het is een gave: loslaten en ruimte
geven.’
In de kunstmentorlessen gaan de leerlingen vooral in de groep aan de slag: de
uitwisseling van eigen ervaringen, meningen en ideeën staat centraal. Van
stappenplannen moet Pijpers niets hebben, want ‘die zorgen ervoor dat
voorspelbaarheid en saaiheid in de hand worden gewerkt’. Ook de vooronderstelling
dat elke leerling op dezelfde manier zou leren vindt Pijpers stuitend. ‘Mooi voor
leerlingen die ermee willen werken, voor de anderen een last.’ Een onderscheid
tussen het havoen vwo-programma maakt Pijpers niet, omdat ook kunstvakopleidingen
dat onderscheid ook niet maken en schouwburgen nooit naar een diploma vragen.
Pijpers houdt er eigenzinnige gedachten op na, die bij mij in eerste instantie
bijzonder tot de verbeelding spreken, maar ik ben heel benieuwd hoe de ervaringen
in de praktijk zijn. Het is ook zeer de vraag of andere docenten er even goed mee uit
de voeten kunnen als Pijpers zelf. De methode vereist een losse houding van de
docent, een behoorlijke mate van betrokkenheid van de leerling en een goede
verhouding docent-leerling. De kans dat de vrijheid die leerlingen krijgen
daadwerkelijk veranderd in gemakzucht en onverschilligheid is beslist niet
ondenkbaar. Ik vrees daarom dat de methode vooral een Pijpers-methode is en dat
zijn denk- en handelswijze niet door iedereen gedeeld zal worden.
De methode bestaat uit een leerlingenboek, voortgangsoverzichten voor de docent,
een handleiding met muziekcd en aanvullend docentenmateriaal op de website van
uitgeverij Lambo. Er is geen sprake van een theorieboek. Het leerlingenkatern leent
zich voor het loslaten van het klassenverband, en zelfs het leerjarenverband, wat
Pijpers ook nadrukkelijk voorstelt: er is één keer per week een CKV-middag en
leerlingen moeten dan 70% x een uur aanwezig zijn. Naar eigen behoefte en inzicht
kunnen ze intekenen. In groepjes werken de leerlingen aan hun bewustwording van
smaakverschillen, verkennen ze de regionale podia, speuren ze rond op het internet
of op de televisie naar kunstzinnige activiteiten of onderzoeken ze iets naar eigen
keuze. Aandacht voor de diverse kunstdisciplines is alleen terug te vinden in
aanwijzingen die voor het maken van een verslag gebuikt kunnen worden. Het
uitgangspunt van De Map is verdedigbaar. In NRC Handelsblad van 6 april 2003
stond een interessant artikel naar aanleiding van het proefschrift van Henk Witteman
over verschillende leerstijlen. Een van de conclusies is dat je van leerlingen niet mag
verwachten dat ze uit zichzelf gemotiveerd zijn. Als je echter inspeelt op hun echte
behoeften kunnen ze zo hard werken dat ze er zelf verbaasd van staan. Het geven
van vrijheid en vertrouwen zijn volgens Witteman belangrijke voorwaarden voor
een goed leerklimaat. De Map gaat eveneens uit van de gedachte dat
zelfwerkzaamheid en het gevoel dat leerlingen zelf verantwoordelijk moeten zijn
voor hun leerrendement belangrijke peilers van het belevingsvak CKV-1 zijn.
Toch ben ik niet enthousiast over De Map. De methode is te flodderig en te snel
in elkaar gezet en zet de deur naar onverschilligheid wagenwijd open. Ik vrees dat
ook leerlingen er niet enthousiast van worden en dat zij het vak CKV-1 een grote
sof zullen vinden, een vooroordeel waar je juist tegenop moet boksen. Leerlingen
worden nauwelijks uitgedaagd en zeker niet bijgeschoold. Zeker op havo- en
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vwo-niveau is dat wel nodig, want kennis en inzicht bieden leerlingen wel degelijk
een houvast en kunnen goed als opstap dienen. Het ontbreken van een stappenplan
zie ik niet als middel om voorspelbaarheid te voorkomen, maar creëert wel een te
grote vrijheid die, inderdaad, onduidelijkheid in de hand werkt. Je mag er toch vanuit
gaan dat veel leerlingen niet gewend zijn hun lessen grotendeels zelf in te vullen en
zelfs niet daartoe bereid zijn. Kunst en kunstbeleving moeten meer zijn dan franje.
Met deze methode is het gevaar groot dat veel leerlingen inderdaad niet verder komen
dan die gewaarwording.

KunstWerk
Over KunstWerk is nagedacht en het resultaat maakt op het eerste gezicht een goede
indruk: een prachtig theorieboek om in te lezen en te bladeren en een werkboek waar
docent en leerlingen een tijdlang flink zoet mee zijn. Het boek is thematisch
opgebouwd, maar anders dan bij Palet zijn de thema's gekozen om hun kernbetekenis
voor de kunstvakken. Enkele thema's zijn: ‘tijdloos en trend’, ‘originaliteit en imitatie’
- een thema dat onder de titel Dubbelgangers overigens ook bij Palet is gekozen -,
‘schijn en werkelijkheid’. Gezamenlijk proberen de thema's de essentie van de
kunstvakken te bestrijken. Ieder thema is opgezet volgens een vaststaande structuur
en biedt plaats aan aparte kunstdisciplines. Zo zijn er paragrafen over muziek, dans,
architectuur, theater en zelfs toegepaste kunst. Ook zijn er ‘syntheses’, waarbij
verschillende disciplines bij elkaar komen. Volgens de samenstellers staat de beleving
van kunst centraal, maar ‘beleving’ is blijkbaar een rekbaar begrip. Zelf beleven bij
KunstWerk betekent ook: lezen van leerteksten en
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beantwoorden van gestructureerde vragen, waarbij nu en dan een kijk en/of
luisteropdracht aanwezig is en ook de ‘bedenk-eens-zelf-een-vraag’ zich manifesteert.
Op zich is er een goede afwisseling tussen opzoek-, inzicht-, toepassings- en
persoonlijke vragen. KunstWerk is een methode met niet alleen een mooie,
professionele vormgeving en talrijke, sprekende illustraties, maar ook met een
waardevolle inhoud. Met name het theorieboek voor vwo is de moeite waard. De
leerteksten zijn helder en prikkelend. De afwisseling en de diversiteit is groot, zonder
dat het ten koste gaat van de samenhang of overzichtelijkheid. Juist door de veelheid
aan informatie ga je soms bepaalde zaken missen; zo miste ik bij het onderdeel ‘de
allochtone cabaretier’ iets over Najib Amhali, iemand die juist onder jongeren populair
is. Maar volledigheid kan en mag geen criterium zijn. Het boek moet als aanzet
dienen. KunstWerk laat op interessante wijze zien dat leren, ervaren en uitnodigen
minder ver uit elkaar staan dan wel eens wordt gedacht, al zijn er nog geen
praktijkervaringen bekend. De leerling die niet van lezen houdt maar iets wil doen,
zal vermoedelijk van het vak CKV-1 gaan balen. Wat dat betreft is de methode nog
te behoudend en te eenzijdig. Waar ik ook moeite mee heb, zijn de invulbladzijden
in het werkboek. Natuurlijk moet je leerlingen (en docenten) houvast bieden, maar
het aan de hand houden van leerlingen via dergelijke invulactiviteiten nodigt eerder
uit tot overschrijven dan tot het maken van een persoonlijke ontdekkingsreis of een
eigen verwerking. Het heeft ook iets kinderlijks en de voorspelbaarheid is op een
gegeven moment te groot.
Opvallend is verder de enigszins geforceerde differentiatie tussen havo en vwo.
De laatste groep krijgt er telkens nog een extra tekstje, ‘verdieping’, bij, evenals een
daaraan gekoppeld setje vragen; bovendien is in het havo-boek af en toe een paragraaf
weggelaten.
De keuze daartoe is aanvechtbaar, al heb ik niet het idee dat het evenwicht tussen
de disciplines nu zoek is. De meeste aandacht gaat uit naar de westerse kunst en in
mindere mate naar de multiculturele diversiteit van onze samenleving. Jongerencultuur
komt af en toe een beetje in beeld. Smaakontwikkeling vindt plaats doordat een
kenner wijst op belangrijke kenmerken van een uitingsvorm en wat er zo interessant
aan is. Dat kan verkeerd werken, omdat de samenstellers uitgaan van gevestigde
kunstuitingen, hun eigen voorkeuren en dus kunst en smaak van bovenaf opleggen.
Er is weinig ruimte voor een individuele leerweg. Kunstbeleving is bij Kunst-Werk
vooral traditioneel: aan de hand van een gids door een veelomvattend museum met
allerlei kleine zaaltjes lopen.

Keuze
Een boek is niet meer dan een hulpmiddel. De ideale methode bestaat niet en zal er
vermoedelijk ook nooit komen. Gelukkig ben je als docent geen slaaf van het boek
en kun je iedere methode aan je eigen werkwijze en/of visie aanpassen. Wie met De
Map in zee gaat, dient te zorgen voor structuur en verdieping, voor meer leer- en
leeswerk; wie met KunstWerk gaat werken, zorgt voor genoeg creatief vermogen en
de didactische gave om de leerling niet alleen maar braaf het werkboek te laten
invullen, maar ook om eens zelfstandig en onder geheel eigen verantwoording kunst
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te beleven en risico te ondernemen. Wie beide methoden klakkeloos bij leerlingen
op de tafel legt, zal vermoedelijk niet veel jonge harten beroeren.
Henk Langenhuijsen is docent Nederlands aan de afdeling Design, Art en
Technologie van het Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch en schrijft over
theater en cultuureducatie.
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Maria Zachea versus de vader van Toine
Over feiten en fictie
Het lijkt zo eenvoudig: literatuur is een vorm van fictie, dus verzonnen;
non-fictie geeft een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid. Maar
bij nadere beschouwing blijkt er sprake van een merkwaardige paradox:
om een reëel beeld van de werkelijkheid te krijgen, is literatuur veel
geschikter dan non-fictie. Dit wordt in dit artikel getoond in een
vergelijking tussen een bestseller vol oral history en een amper verkocht
literair meesterwerkje.
Joop Dirksen
Een van de meest succesvolle boeken van de afgelopen tijd is Het zwijgen van Maria
Zachea van de journaliste Judith Koelemeijer. Het kreeg erg veel mediaaandacht en
(mede) daardoor heeft het een erg groot publiek bereikt. Dat het boek dit jaar bekroond
werd met het Gouden Ezelsoor, de prijs voor het best verkochte debuut, is dan ook
een logisch gevolg.
Judith Koelemeijer was eenentwintig toen haar oma werd getroffen door een
hersenbloeding. De band met haar oma was niet zo heel sterk: ‘Ze was geen oma
voor logeerpartijen, snoep en cadeautjes. Ze had al dertien kinderen grootgebracht
- en dat vond ze meer dan genoeg.’
Na de hersenbloeding werd ze door haar kinderen thuis verzorgd, acht jaar lang. Dat
begon Judith uiteindelijk te intrigeren, zeker toen ze hoorde dat haar oma geen woord
meer sprak, en toen ze merkte dat ook haar ooms en tantes over hun verzorgende
taak met geen woord spraken. Sterker nog, er werd in de familie Koelemeijer eigenlijk
überhaupt niet met elkaar gepraat, ook niet over het gemeenschappelijke verleden.
Dat leidde tot het plan om de geschiedenis van de familie te schrijven. Koelemeijer:
‘De vraag was of mijn ooms en tantes zich wilden lenen voor deze persoonlijke oral
history. In elke familie, en zeker in de mijne, is er wel een zwijgen, een opeenstapeling
van onuitgesproken gevoeligheden, meningen en herinneringen. Iedereen wringt zich
in bochten om de band die familie heet, te bewaren.’
Koelemeijers plan stuitte aanvankelijk op aarzelingen bij de familie, maar toen de
eersten hun medewerking hadden toegezegd, wilden de anderen niet achterblijven.
Het resultaat is een boek in twaalf hoofdstukken, waarin keurig in volgorde van
leeftijd een gezinslid centraal staat, de eigen jeugd beschrijft en de ervaringen met
de verzorging van de moeder. Het boek eindigt met een beschrijving van de huidige
situatie, van wat er van de hoofdrolspelers terecht is gekomen. Deze oral history
heeft heel sterke kanten, dat bewijst het enorme succes van het boek. Daarnaast
bewijst het boek ook onbedoeld de sterke kant van fictie, want juist doordat het als
een weergave van de werkelijkheid wordt gepresenteerd, kan het boek bij nadere
beschouwing niet ontkomen aan de forse beperkingen die Koelemeijers aanpak met
zich meebrengt.

Herkenbaar
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Het succes van Maria Zachea is gemakkelijk verklaarbaar. De oudste Koelemeijer
die aan het woord komt, is Jo, geboren in 1934; de jongste is Guus, die op de wereld
kwam in 1953. De reactie van vrijwel iedere lezer die ik ken - ik heb dit boek met
mijn leeskringen besproken, met in totaal zo'n veertig mensen, en daarnaast wat
collega's gevraagd naar hun leeservaringen; dus de onderzoekspopulatie is redelijk
omvangrijk - is identiek: iedereen roemt de herkenbaarheid van het gebodene. Iedereen
zoekt in eerste instantie naar het eigen geboortejaar en ‘controleert’ dan de kwaliteit
van het geboden maatschappijbeeld; vervolgens gaat iedereen de eigen herinneringen
koppelen aan die elementen uit de verhalen van de Koelemeijers die aansluiten bij
het eigen verleden. Als ooit een boek ‘herkenbaar’ genoemd mag worden, is het dit
wel. Althans, herkenbaar voor een ieder wiens geboortejaar ongeveer ligt tussen de
hierboven genoemde.
Voor jongere lezers is het een geschiedenisboek en voor veel jonge lezers betekent
dat ‘dus’ een onaantrekkelijk boek. Geen enkel ander boek dat ik ken, inspireert
lezers zo massaal tot het ophalen van hun eigen levensgeschiedenis. Koelemeijer
slaagt erin de verschillende hoofdrolspelers zó te presenteren dat het tijdsbeeld
werkelijk voor iedereen aanknopingspunten biedt: je hoeft niet katholiek te zijn
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opgevoed, niet in een tuindersfamilie, niet in Noord-Holland. Opgroeien in Nederland
in de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog betekent voor een meisje in een doorsnee
gezin dat ze al snel van school gehaald wordt om mee te helpen in de huishouding,
dat je als jongen in zo'n gezin over duidelijke bovenmaatse talenten moet beschikken
om ‘door te mogen leren’, dat er voortdurend kinderen bijkomen, dat seksuele
voorlichting in een ietwat mistige sfeer vanuit een vaag boekje plaatsvindt, dat
kinderen niet aangehaald worden, dat je de kleren van je oudere broer of zus mag
afdragen, dat ruzie verboden is (‘ga maar naar je kamer tot je weer aardig kunt zijn’),
dat er nooit ‘echt’ gepraat wordt, dat er vroeg of laat wrijving komt over het verplichte
kerkbezoek, dat er een kloof bestaat tussen ‘werkers’ en ‘intellectuelen’, dat jongste
kinderen in een welvarender tijd opgroeien, dus veel meer mogen, en ondernemen
dan hun oudere broers en zussen, dat er tussen de oudste en de jongste kinderen dus
enorme verschillen ontstaan doordat ze in een andere tijd maar ook door ‘andere’,
want compleet veranderde ouders zijn opgevoed.

Verzonnen werkelijkheid
De zwakke kant van het boek van Koelemeijer is - paradoxaal genoeg - dat het
waarheidsgehalte beperkt is, doordat het nu eenmaal niet om fictie gaat. Geerten
Meijsing schrijft in zijn roman Dood meisje:
‘Dit is een waargebeurd verhaal (...). Deze getuigenis maakt deel uit van de fictie,
oftewel: zij behoort tot de conventies van het genre. En fictie die de waarheid niet
vertellen wil, is de moeite niet waard. Fictie die de waarheid niet vertellen kán, is
mislukt. Omgekeerd is het gebruik van het genre een garantie dat ik geen blad voor
de mond hoef te nemen en niemand hoef te sparen.’
Met andere woorden: noem iets fictie en je kunt onverbloemd de waarheid vertellen.
Op heel wat bladzijden van
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Het zwijgen van Maria Zachea is merkbaar dat de hoofdpersonen niet het achterste
van hun tong laten zien. Koelemeijer heeft gekozen voor een ‘semiliteraire’ vorm:
ze voert de ooms en tantes op in de derde persoon, presenteert ze stuk voor stuk van
binnenuit, laat hen aldus vertellen over hun verleden en over hun kijk op het
verhaalheden, de tijd van de verzorging van hun moeder. Maar het zijn mensen die
nog met elkaar verder moeten, die weten dat hun uitspraken niet alleen door hun
broers en zussen, maar ook nog door heel veel vrienden, kennissen, zakenrelaties,
door ‘heel Nederland’ gelezen zullen gaan worden, dus doen ze er heel vaak het
zwijgen toe.
Iedereen heeft familie, mensen die je niet gekozen hebt maar met wie je de meest
vormende, de meest ingrijpende jaren van je leven doorbrengt. Natuurlijk roept dat
bij tijd en wijle heftige emoties op, prettige emoties van saamhorigheid, vertrouwen,
begrip, warmte; maar vaak natuurlijk ook heftige onprettige emoties: woede, onbegrip,
minachting, ergernis, noemt u maar op. In Het zwijgen van Maria Zachea worden
die emoties voor een belangrijk deel binnengehouden. Slechts enkele malen ontsnapt
er een klein belletje moerasgas aan het verder tamelijk rustige vijveroppervlak, zoals
op pagina veertien: ‘er was nog geen spoor van de onmin waarin het gezin later leven
zou.’
Of op pagina 79: ‘Zijn moeder had het verdriet [om zijn kinderloosheid, JD] nooit
begrepen. “Ach joh,” zei ze ooit, “je hebt de kinderen van Piet toch.” Hij was
verbijsterd geweest. Dat was het 'm nou juist. Piet woonde naast hem. Het huis was
gehorig. Als hij op de bank zat, hoorde hij kinderen huppelen, lachen, de trap op
rennen. Elk geluid herinnerde hem aan wat hij zelf moest missen.’
En op pagina 105: ‘Misschien was het [de eetstoornissen waar Nico jaren aan leed,
JD] een schreeuw om aandacht geweest. Hij schrok van de gedachte. Was het zó
erg? Hij kon bijna niet geloven dat hij zich vroeger kennelijk zo eenzaam had gevoeld,
zo verloren temidden van velen, dat hij, net als een hongerstaker, in het weigeren
van voedsel de laatste mogelijkheid zag om zijn ongenoegen kenbaar te maken. En
dat hij zo de schaarse liefde van zijn moeder probeerde af te dwingen.’
Op pagina 202 ten slotte: ‘Het meest had ze opgezien tegen het telefoontje met
Maarten. In de jaren dat ze de verzorging voor moe regelde, had ze herhaaldelijk
woorden met hem gehad.(...) Ze had soms in tranen aan de telefoon gezeten. (...)
Alleen Maarten bleef soms de baas spelen. “Ik beheer het geld van moe in pa's geest,”
zei hij eens. “Dat is niet best, Maarten”, had ze geantwoord.’
Het is de kracht van fictie dat daarin alles ter sprake kan komen, alle registers open
mogen. Beschermd door de veilige afspraak dat het om een verzonnen verhaal gaat,
kan een schrijver de werkelijkheid in al zijn kleuren tonen, zonder dat hij bang hoeft
te zijn voor onprettige reacties van mensen die die werkelijkheid niet onder ogen
durven te zien, die zich prettiger voelen bij de illusie dat het toch eigenlijk allemaal
wel meeviel, dat er ‘in ieder gezin wel iets is,’ en dat je ‘gewoon aan de leuke dingen
moet blijven denken.’ Natuurlijk is het evenzeer onverstandig om blijvend alleen
maar in te zoomen op wat er niet deugde in het verleden, maar we zijn toch in eerste
instantie geneigd om pijnlijke zaken van vroeger toe te dekken.
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Verantwoordelijk
Een prachtige roman in dit verband is Het konijnenmaal van Ger Thijs. Het boek
heeft bij het verschijnen niet veel aandacht gekregen, is slachtoffer van de
boekenvloed waarop de literatuurliefhebber voortdurend wordt onthaald. Er verschijnt
zoveel dat heel wat boeken niet verder komen dan een verblijf van een weekje of
drie op de tafel van de boekhandel. Als het erg meezit, krijgt zo'n boek een recensie
of twee, drie, en als er niet door een of ander gelukkig toeval een schijnwerper op
valt, verdwijnt het naar de antiquariaten. Een mens kan niet alles lezen wat verschijnt.
Het konijnenmaal verdient een beter lot. Het verhaal gaat over een gezin dat al jaren
de traditie in stand houdt om op Pasen het ultieme staaltje kookkunst van de moeder
te komen nuttigen: konijn in zure saus. De drie allang volwassen zoons, Huib, Harry
en Toine, schuiven aan, en prijzen in standaardbewoordingen de kwaliteit van het
eten. Huib, de oudste, woont nog thuis, Toine, de jongste, schrijver van soaps, is de
verteller van dit verhaal, en de middelste, Harry, gooit op een dag een steen in de tot
dan toe rimpelloze vijver als hij tijdens wéér zo'n paasmaal zegt dat er eindelijk maar
eens gepraat moet worden, ‘dat het zo niet langer kan, dat hij er ziek van wordt’. Dit
brengt een prachtig beschreven kettingreactie op gang die aardig aansluit bij wat
hierboven werd betoogd: mensen willen vergeten; waar niet wordt gepraat, kan de
illusie voortleven dat ‘er overal wel iets is, dat we het hier toch nog helemaal niet zo
slecht hadden’. Door die struisvogelhouding wordt echt contact natuurlijk gemeden,
krijgen de positieve gevoelens niet de kans zich ook verder te ontwikkelen, nadat
men de negatieve heeft mogen ventileren. Wat verzwegen moet blijven, borrelt hoe
dan ook toch ooit naar de oppervlakte en dan ruikt de rottigheid extra bedorven.
Thijs stelt dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop we naar de
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werkelijkheid kijken, en het knappe is dat hij de lezer dat ook laat ervaren door de
wijze waarop hij de omslagfoto laat functioneren in zijn verhaal. Mensen zien wat
ze willen zien en wie om wat voor reden ook alleen maar rozige kanten wil zien en
geen oog wil hebben voor de vervelende kanten die nu eenmaal ook aan mensen,
aan het leven zitten, die ziet ze niet. Dat is nog niet zo'n probleem als je daar als
individu voor kiest, maar wie in het contact met anderen daar eenzijdig voor kiest,
ontdoet de relatie van zijn groeimogelijkheden, maakt het tot een min of meer
geforceerd ‘met ons is alles goed’-contact, waarin alle gevoelige onderwerpen achter
slot en grendel gaan. De actie van Harry zet een proces in werking dat alle onderlinge
relaties op scherp zet. Aanvankelijk probeert Toine nog te sussen, te vergoelijken,
de ‘vrede’ te bewaren, maar uiteindelijk kijkt hij ook met andere ogen naar met name
zijn vader. Wie zijn kop eenmaal uit het zand getrokken heeft, krijgt 'm er nooit meer
opnieuw ingestopt.

Bril
De kracht van Het zwijgen van Maria Zachea is de herkenbaarheid; het belangrijkste
woord in dit boek is zonder meer: ‘zwijgen’. Het is duidelijk dat een romanschrijver
met het ‘materiaal’ van Koelemeijer een veel authentieker weergave had kunnen
maken van opgroeien in een groot gezin in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog.
De kracht van Het konijnenmaal is niet de herkenbaarheid, maar wel de
‘invoelbaarheid’: de pijnlijke analyse van de gevolgen van een opvoeding in een
ogenschijnlijk probleemloos gezin.
Deze twee boeken, met duidelijke thematische overeenkomsten, zetten de
tegenstelling op scherp: de harde realiteit van de fictie die tot op de bodem gaat,
tegenover de gekleurde, van zijn scherpste kanten ontdane werkelijkheid van de
non-fictie, die in dit geval wel aan de oppervlakte móet blijven. De vraag is: door
welke bril kijken we naar de werkelijkheid, wát willen we zien?
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan
het Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van de Handleiding Leesdossier
en van Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Judith Koelemeijer, Het zwijgen van Maria Zachea: een ware
familiegeschiedenis.
Zutphen: Plataan, 2001.
Ger Thijs, Het konijnenmaal. Amsterdam: L.J. Veen, 2000.
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Leeswijzer
Arjan Visser
De laatste dagen
Augustus, 2003
ISBN 90 457 0261 4
€ 16,95
Uitgeverijen sturen hun debutanten de wereld in met een overdaad van loftuitingen:
elke beginnende auteur is een nog net niet ontdekt supertalent. Des te opvallender is
het als een debuut ook écht een hoog niveau blijkt te hebben. De laatste dagen van
Arjan Visser, geboren in 1961 en van beroep programmamaker en journalist, is een
knap gecomponeerd en meeslepend verteld verhaal over godsdienstwaanzin.
Het verhaal begint met een authentiek (ogend) rapport van ene professor Rijnierse,
een zenuwarts uit het begin van de vorige eeuw. Hij is op onderzoek uit gestuurd
naar een afgelegen dorpje, omdat zich daar een geval van godsdienstwaanzin zou
hebben afgespeeld, met dodelijke afloop. Dan start het eigenlijke verhaal en maken
we kennis met twee echtparen. Het ene bestaat uit een in alle opzichten mislukte
huisarts en zijn energieke, maar alsmaar gefrustreerder rakende echtgenote. Van het
andere echtpaar, een boer en zijn vrouw, is de man ook geestelijk niet zo stabiel en
is de vrouw eveneens zeer doortastend. Door toedoen van een ietwat wazige,
zelfbenoemde prediker komt er een proces op gang dat de levens van al deze mensen
ingrijpend beïnvloedt.
De oud-testamentische geschiedenis van Abraham die zijn zoon moet gaan doden,
wordt op een knappe manier ingepast in het verhaalverloop.
Heel mooi weet Visser door een wisselend vertelperspectief de lezer deelgenoot
te maken van wat zich buiten medeweten van bijna alle betrokkenen voltrekt; wat
de boerin, gedreven door een grote haat en een grote liefde, door handig manipuleren
teweeg weet te brengen. Ook de hooggeleerde Rijnierse wordt op een geraffineerde
manier op het verkeerde been gezet. De laatste dagen is een zeer geslaagd debuut!
JD

Albertine Sterk
Het eiland van mijn vader
Bert Bakker, 2003
ISBN 90 351 2556 8
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€ 17,95
De hoofdpersoon uit de debuutroman Het eiland van mijn vader van Albertine Sterk
is de dertigjarige Tes van Dijk. Als haar hulpbehoevende moeder opgenomen kan
worden, dient de mogelijkheid zich aan een tijdlang naar Corsica te gaan. Tes' drijfveer
is een alles overheersende woede, tot stand gekomen door jarenlang opgespaarde
wraakgevoelens en een daaruit voortkomend streven naar rechtvaardigheid en
genoegdoening. Ze gaat op zoek naar haar Corsicaanse vader die in de jaren zestig
een zeer kortstondige relatie met haar moeder had, haar vervolgens achteloos heeft
laten vallen en daarmee haar verdere leven tekende. De moeder heeft de teleurstelling
nooit verwerkt en haar wraakgevoelens op haar dochter overgebracht. Dochter Tes
gaat nu als serveerster werken in het restaurant van haar vader ergens in het zuiden
van Corsica. ‘Niemand mag het recht in eigen hand nemen, maar uit zelfbescherming
moet je van je afslaan,’ houdt zij zich voor. Om te voorkomen dat ze net zo verknipt
wordt als haar moeder, heeft ze maar één doel: haar vader moet uit de weg geruimd
worden. Eenmaal op Corsica ontmoet Tes haar vader, die in het geheel niet meer
lijkt op de vlotte liedjeszanger die haar moeder eens ontmoette. Heimelijk probeert
ze het vertrouwen te winnen van de man, die niet van haar bestaan op de hoogte is,
en wacht ze op een goed moment om toe te slaan. Door met medicijnen te rommelen,
slaagt ze er bijna in zijn dood te bewerkstelligen. Geleidelijk komt de ommekeer.
Tes dringt langzaam steeds dieper door in haar omgeving en ze leert de verhoudingen
beter kennen. Ze raakt betrokken bij een bevrijdingsbeweging en illegale activiteiten
als drugs- en wapensmokkel, wordt geconfronteerd met een halfbroer en wordt zelfs
verliefd. In plaats van zich te richten op haar vader, raakt ze verwikkeld in een
gemaskerde gewelddaad en komt ze er vervolgens achter dat ze feitelijk nog steeds
wordt gebruikt, Uiteindelijk raakt ze ‘los’ en is ze in staat ‘het eiland van schoonheid’
achter zich te laten.
De persoonlijke verbittering en wraakgevoelens van de hoofdpersoon passen goed
in het Corsicaanse decor, waar bloedwraak en een stevig verweer tegen onderdrukking
een tweede natuur zijn geworden. Eeuwenlang was Corsica een speelbal van
landveroveraars en ook hedentendage wordt het Franse bestuur nauwelijks geduld.
Naamborden van plaatsen langs de weg zijn steevast tweetalig - Frans en Corsicaans
- maar bijna altijd is de Franstalige versie onleesbaar gemaakt en zijn de borden met
kogels doorzeefd. Het
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streven naar een eigen onafhankelijke positie en de haat jegens de Franse inmenging
is een diepgeworteld verschijnsel. In zekere zin staat Tes van Dijk symbool voor de
Corsicanen die eveneens overlopen van een doorgegeven haat en vastberaden zijn
voor de goede zaak op te komen, desnoods met geweld en zonder de consequenties
volledig te kunnen overzien. Albertine Sterk laat zien hoe moeilijk het soms is eigen
keuzes te maken en hoe sterk gevoelens en daaruit voortvloeiende acties gevormd
kunnen worden door je omgeving. De manier waarop zij het thema uitwerkt is
interessant, temeer omdat zij de handelingen van de hoofdpersoon in een wijder
perspectief plaatst door het in Corsica te situeren. Zeker in het begin weet zij
voldoende spanning op te wekken door de onalledaagse situatie, het bizarre voornemen
van de hoofdpersoon en de geslaagde beschrijvingen van het landschap. De vertelling
heeft vaart en het onheil hangt voelbaar in de lucht. Op het einde haalt Sterk naar
mijn idee te veel overhoop om een ommezwaai aannemelijk te maken. De
gebeurtenissen raken in een stroomversnelling, maar dat gaat ten koste van de
diepgang en de geloofwaardigheid. De beklemming van de eerste helft weet ze
daardoor niet vast te houden. Dat neemt niet weg dat Het eiland van mijn vader een
verdienstelijk debuut is.
HL

Renate Dorrestein
Het duister dat ons scheidt
Contact, 2003
ISBN 90 254 1067 7/90 254 1704 3
€ 18,50 / € 23,50

‘Durf de nieuwe Dorrestein’, zo adverteert uitgeverij Contact voor Het duister dat
ons scheidt. Of er veel lef voor nodig is om aan het boek te beginnen, is zeer de
vraag: iedereen die ooit iets van Renate Dorrestein gelezen heeft, weet allang dat in
haar boeken in een vrolijke stijl steeds weer wordt getoond hoe neurotisch u en ik,
wij allen zijn. Het gedrag van haar hoofdpersonen wordt heel vaak gestuurd door
schuldgevoel. Dat schuldgevoel is een van de rode draden in haar werk - zoals ik al
liet zien in mijn overzichtsartikel over haar romans, in Tsjip/Letteren 12-1. Mensen
lijden aan herhalingsdwang, begaan dezelfde stommiteiten als hun ouders en vervallen
voortdurend het door henzelf verfoeide gedrag. Niet alleen in de liefde, in de
moeizame relaties tussen mannen en vrouwen is er sprake van een perpetuum mobile,
ook tussen opvoeders en kinderen sukkelen we door in een treurige tredmolen: de
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opoffering van moeders zorgt voor schuldgevoel bij de kinderen die, eenmaal groot,
van ‘slachtoffers’ ‘daders’ worden en de geschiedenis herhalen.
Het duister dat ons scheidt vertelt over een moord, gepleegd omdat het slachtoffer
dader zou zijn, ontucht met een klein meisje gepleegd zou hebben. Wat er werkelijk
gebeurd is, wordt pas heel laat duidelijk, maar dan is er al met klem betoogd dat we
eens moeten ophouden met ‘onszelf op te offeren’ voor een ander, dat niets is wat
het lijkt, en dat kinderen, die ogenschijnlijk onbedorven wezentjes, al evenzeer als
hun ouders in staat zijn tot gruwelijk gedrag.
Heel fraai is het ‘wij’-perspectief in het eerste van de drie delen waaruit het boek
bestaat. Door de ogen van het min of meer gelijktijdige geboren groepje kleine
kinderen in een Vinexwijk krijgen we de gebeurtenissen gepresenteerd; deel twee
en drie beleven we door de ogen van Loes, het meisje dat slachtoffer zou zijn geweest
van het misbruik, dan respectievelijk twaalf en achttien jaar oud. Die ‘wij’ laten zien
dat kinderen door hun onervarenheid misschien niet alles begrijpen: ‘Van iemand
missen werd je blijkbaar een verschrikkelijke huilebalk. Mooi dat wij het nooit zover
zouden laten komen!’, maar wel scherp waarnemen: ‘Papa was net bezig indruk te
maken op een nieuwe buurvrouw die niet wist hoe hij rook als hij 's ochtends uit bed
kwam,’ en soms erg geraffineerd zijn: ‘We moesten doen alsof we de hik hadden,
anders werd het knuffelen en zoenen.’
De wrede pesterijen waaraan de ‘wij’ Loes onderwerpen, worden uiteindelijk min
of meer vergoelijkt: ‘Volwassenen (...) hadden er geen flauw benul van dat wij aan
de geringste stembuiging al konden horen of ze oprecht waren. Vanaf het moment
dat we in de wieg lagen hadden we immers hun verzinsels en leugens moeten
aanhoren, hun gedraai en gepleit, hun pogingen zich schoon te wassen, de dans te
ontspringen en zelf overal beter van te worden.’
Tegen die schijnheiligheid en onechtheid van volwassenen kunnen ze niet op,
maar een onecht, leugenachtig kind, kunnen ze aan: ‘Ze vonden me een liegbeest en
een fantast. En zo heel ver hadden ze er niet naast gezeten: het was waar, ik was een
vleesgeworden leugen.
Kinderen voelden die dingen zuiver aan. Ze lieten geen spaan van je heel als er
iets onwaarachtigs
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om je heen hing. Daarvoor waren ze, op hun nietsontziende manier, zelf veel te
eerlijk. Eerlijkheid was immers het sterkste wapen dat je samen had, tegenover de
duistere, leugenachtige wereld van de grote mensen.’
Hoe hard en somber stemmend Dorresteins wereldbeeld ook lijkt, uiteindelijk
wordt er toch altijd nog hoop geboden. Ik citeer de conclusie uit mijn eerdergenoemde
artikel: ‘Er is bij Dorrestein steeds een Nieuw Begin mogelijk. Katholiek, optimistisch,
“ondanks alles”.’
Met de reclametekstschrijver van uitgeverij Contact ben ik het wel eens als hij op
de omslag besluit met: ‘Het duister dat ons scheidt is een spannende onthutsende
literaire roman, Dorrestein op haar best.’ Lézen dus!
JD

Leesidee
Leesidee Jeugdliteratuur
www.vlabinvbc.be
Tijdschriften verschijnen negen keer per jaar. Jaarabonnement Leesidee
(incl. jaarregister): € 81,68 Jaarabonnement Leesidee Jeugdliteratuur (incl.
jaarregister):
€ 49,92 Gecombineerd abonnement: € 119,80
Sinds 1995 worden in Vlaanderen twee tijdschriften gemaakt die de moeite waard
zijn om onder de aandacht van Nederlandse docenten te brengen. Het betreft de
recensietijdschriften Leesidee en Leesidee Jeugdliteratuur. In negen afleveringen
per jaar zijn ze samen goed voor zo'n 2.500 besprekingen van nieuwe Nederlandstalige
boeken per jaar. Dat zijn zowel oorspronkelijk Nederlandstalige boeken en vertalingen,
en zowel fictie als non-fictie. Leesidee, dat zich richt op mensen met een brede
belangstelling voor boeken voor volwassenen, en Leesidee Jeugdliteratuur, met
besprekingen van kinder- en jeugdboeken, bieden een breed spectrum en richten zich
op lezers met een brede, all round, belangstelling. Dat komt mede doordat zo'n 300
medewerkers regelmatig bijdragen leveren. En dat zijn zowel critici als individuele
vrijetijdslezers als geïnteresseerden vanuit een specifiek vakgebied. De cd-rom met
daarop 15.000 recensies uit de jaren 2000-2002 is daarbij een erg handig hulpmiddel.
Door de continuïteit van beide bladen wordt het literaire landschap van de afgelopen
jaren goed in kaart gebracht.
Leesidee is opgedeeld in rubrieken als Nederlands proza, vertaald proza, poëzie
en strips. De besprekingen van de non-fictie boeken zijn opgedeeld in vaste,
genummerde rubrieken als wijsbegeerte, pedagogie, beeldende kunst, taal- en
letterkunde en muziek, dans en film. Door deze nummering zijn besprekingen op
specifieke vakgebieden van jaren her terug te vinden. Maandelijks wordt een auteur
en een thema nadrukkelijk belicht. Dat laatste geldt ook voor Leesidee Jeugdliteratuur,
waarbij een schrijver die in de actualiteit staat wordt belicht in een of meer
achtergrondartikelen. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor illustratoren van
jeugdboeken en worden per leeftijdscategorieën recent verschenen boeken besproken.
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Na de rubriek ‘vanaf twaalf jaar’ is er themagewijs aandacht voor strips, cd-rom's,
theater en worden didactische tips gegeven.
In Leesidee Jeugdliteratuur van juni 2003 is een interview met de Vlaamse
illustrator Isabelle Vandenabeele opgenomen. Zij maakte de materialen voor de
Jeugdboekenweek 2003.
Achtergrondstukken zijn er over een kunstbelevingsproject, Arts Basics for
Children, en het project Fahrenheit 451, bedoeld voor jongeren vanaf vijftien jaar in
het beroeps- en technisch onderwijs, zeg maar ons vmbo. Ook jeugdtheater komt
aan bod: een bewerking van Simenons Voetstappen in de nacht door Eva Bal, het
Tweetaktfestival en het Theaterfestival in de Meervaart in Amsterdam. Uitgebreide
besprekingen in de categorie ‘12+’ zijn er van onder andere Wim Daniëls' Van Dale
junior spreekwoordenboek, Een wolf in de schaapskooi van Judith Clarke, Wachten
op een brief van Martine Letterie en Valsspeler van Koen d'Haene.
Het aprilnummer van Leesidee opent met een doortimmerd essay over De Movo
tapes van A.F.Th. (van der Heijden) en er zijn besprekingen opgenomen van het
proza van Marc Boog, Tom Egbers, Elsbeth Etty, Gijs IJlander, Ivo Michiels, Lydia
Rood en Charlotte Mutsaers, maar ook van de nieuwste boeken van Frédéric
Beigbeder, Liefde duurt drie jaar;; Robert Edric, In een uitgestorven hemel Kirsten
John, Leren zwemmen in blauw; Claude Simon, De tram en Malika Mokkedem, Een
vrouwelijke Odysseus. In de poëzierubriek worden recente bundels van Hans Warren,
Fernando Pessoa, Tonnus Oosterhoff, Ingmar Heytze en Christine D'haen en anderen
besproken.
AMR

Piet Paaltjens
Snikken en grimlachjes
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003
ISBN 90 253 4180 2
€ 19,95
In een van de lokalen Nederlands van mijn middelbare school hing een poster met
daarop het gedicht ‘Immortelle XLIX’ van Piet Paaltjens (‘Wel menigmaal zei de
melkboer...’). Al snel kende ik het gedicht, geraakt als ik blijkbaar werd door de
melancholieke toon
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ervan, uit het hoofd.
‘Immortelle XLIX’ is een van de ruim twintig gedichten waaruit Snikken en
grimlachjes bestaat, de inmiddels tot de kelder van de canon behorende bundel die
François Haverschmidt onder het pseudoniem Piet Paaltjens in 1867 publiceerde.
Nadien is deze bundel ‘academische poëzie’ nog uitgebreid met enkele gedichten.
Sindsdien zijn vele drukken, in verschillende edities verschenen.
Onlangs werd een meer wetenschappelijk editie opgenomen in de prestigieuze
Deltareeks. Deze reeks - voortkomend uit een samenwerkingsverband tussen het
Ministerie van OC&W, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de
Nederlandse literaire uitgevers - heeft als doel om de belangrijkste werken uit de
oudere Nederlandse letterkunde permanent beschikbaar te stellen. Eerder verschenen
edities van onder andere de Mei van Herman Gorter, Camera Obscura en Hildebrand
en Kleine gedigten voor kinderen van Hieronymus van Alphen.
De bezorgers van de nieuwste editie van Snikken en grimlachjes - Marita Mathijsen,
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en Dick Welsink, educatief
conservator bij het Letterkundig Museum - hebben ervoor gekozen eerst de gehele
bundel als ‘verantwoorde leestekst’ op te nemen en vervolgens aandacht te besteden
aan achtereenvolgens de waardering voor en de mythevorming rond
Haverschmidt/Paaltjens, de biografie van de auteur, de literairhistorische context,
de tekst als literair werk, de receptiegeschiedenis en ten slotte de ontstaans- en
drukgeschiedenis. De grootste waarde van deze editie, hoe zorgvuldig, helder en
volledig de eraan voorafgaande paragrafen ook zijn, ligt mijns inziens in de meest
omvangrijke afdeling van het commentaargedeelte, de afdeling ‘Aantekeningen’,
waarin de zeer vele extraliteraire verwijzingen in de gedichten nauwkeurig geduid
worden. Haverschmidt schreef immers voornamelijk voor zijn medestudenten (de
meeste van de in de bundel opgenomen verzen verschenen oorspronkelijke in Leidse
studentenalmanakken) die de al dan niet verhulde verwijzingen gemakkelijk, in ieder
geval veel gemakkelijk dan de lezer van nu, konden thuisbrengen.
Deze uitgave van Snikken en grimlachjes is niet bedoeld voor direct gebruik in
het onderwijs, zeker niet in het voortgezet onderwijs. Wel kan de docent naar hartelust
putten uit de grote hoeveelheid achtergrondinformatie over gedichten, bundel, auteur
en tijd, voor een of meer boeiende lessen over deze verzen, waarvan er enkele ook
de leerling van nu nog zeker zullen aanspreken - ik denk aan de reeksen ‘Immortellen’
en ‘Tijgerlelies’, maar ook aan het gedicht ‘De zelfmoordenaar’.
JB

Mirjam Pressler
Malka Mai
Querido, 2003
ISBN 90 451 0022 3
€ 13,95
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Malka Mai is nog maar zeven jaar oud als in september 1943 de oorlog in volle vaart
over haar heen komt. Uit angst voor nazi-Duitse deportaties vlucht haar moeder,
Hanna Mai, met haar twee dochters de Pools-Hongaarse grens over. Van de ene op
de andere minuut verlaten ze het dorp waar ze wonen. In Hongarije wordt Malka
ziek. Hanna moet besluiten haar jongste dochter een paar dagen achter te laten. Die
paar dagen worden, door de ongelukkige omstandigheden, weken en zelfs maanden.
Pas in maart van het volgend jaar vindt Hanna haar dochter terug. De Duitse Mirjam
Pressler, gerenommeerd vertaalster en romancière, bewerkte het door de echte Malka
Mai geschreven verslag tot een indringende jeugdroman. Vooral in de laatste
hoofdstukken grijpt het verhaal naar de keel: de beschrijving van de dagelijkse honger
(‘Soms dacht ze ook dat de honger zo bij haar was gaan horen dat het niet uitmaakte
of ze wel of niet at, ze zou het gevoel nooit meer kwijtraken.’) alsook die van Malka's
ontlastingproblemen komen zeer authentiek over. Bijzonder triest is het einde: hoewel
Hanna Mai haar dochter terugvindt, is het duidelijk dat Malka's fundamentele gevoel
van alleen zijn, net als haar herinnering aan de honger, niet meer zal verdwijnen. In
het nawoord, waarin Pressler vertelt hoe het Hanna en Malka Mai na de oorlog is
vergaan, staat dan ook een schrijnend zinnetje: ‘Het gezin heeft (...) niet meer
samengeleefd.’
Er verschijnen niet veel nieuwe boeken die de dagen van kinderen in de Tweede
Wereldoorlog beschrijven. Dit boek is een belangrijke aanwinst in het genre.
Overigens wordt het de (adolescente) lezer niet erg gemakkelijk gemaakt. Het verhaal
wordt volgens twee lijnen verteld, die van Malka, maar ook die van Malka's moeder
Hanna. Vooral in het begin van het boek is het opletten geblazen om de twee lijnen
uit elkaar te houden. Daarbij lijkt die keuze voor een adolescent publiek soms wat
onlogisch: er is namelijk nog een tweede dochter, Minna. Zij is even oud als het
lezerspubliek dat wordt aangesproken, maar van haar komen we alleen te weten wat
Hanna, haar moeder, over haar denkt.
De stijl is sober. Er is weinig dialoog en soms legt de schrijfster onnodig uit wat
we zojuist hebben kunnen lezen (‘Ze had niet alleen haar kind verloren, ze had ook
zichzelf verloren.’)
Ook de manier van uitgeven maakt het boek niet erg aantrekkelijk: het omslag is
grijs en toont een meisje dat zeker niet zeven jaar oud is. De titel, die uiteraard voor
de hand lag, roept weinig
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spanning op. Het boek zal het dus gedeeltelijk van de promotie door ouders en leraren
moeten hebben. Of van een bekroning? In Duitsland kreeg het een grote literaire
prijs, en dat lijkt me ook in ons land niet ondenkbaar.
EvdV

Thea Beckman
Gekaapt!
Lemniscaat, 2003
ISBN 90 5637 516 4
€ 10,00

Thea Beckman, de grand old lady van de Nederlandse historische jeugdromans, is
in juli 2003 tachtig jaar geworden. Haar verjaardag werd door uitgeverij Lemniscaat
groots gevierd met een kinderfeest in het Spoorwegmuseum in Utrecht, in
aanwezigheid van de jarige, en de verschijning van haar nieuwste boek, Gekaapt!
Tot 1 januari 2004 is dit boek voor € 10,00 te koop, daarna kost het € 12,95.
In Gekaapt! gaat het over Gerlof, zoon van een Kampense koophandelaar in de
vijftiende eeuw. Gerlof moet het vak nog leren en gaat daarom met zijn oom Josef
mee op handelsreis. De reis loopt echter niet helemaal zoals gepland: het schip waarop
de twee meevaren wordt op volle zee gekaapt door twee beruchte piraten. Gerlof
pikt dit natuurlijk niet en als hij weer veilig thuis is, broedt hij op een vergeldingsactie.
Dan is er ook nog zus Gese. Zij is verliefd op Simon van Utrecht, een koopman die
is geëmigeerd naar Hamburg. En haar vader wil nou net dat Gese met een Kampense
handelaar trouwt. Daar kan Gese zich natuurlijk niet zomaar bij neerleggen.
Gerlof en Gese zijn echte Beckman-personages: puur Hollands, met stevige
karakters en met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Niet helemaal geloofwaardig
als het om Gese gaat, want welk meisje in de vijftiende eeuw zou ooit tegen haar
vader in opstand komen zoals zij doet? Maar goed, dergelijke anachronismen hebben
wij Beckman natuurlijk al lang vergeven. Het gaat bij haar immers om het spannende
verhaal.
Helaas voel je als lezer al vanaf de eerste bladzijde dat het allemaal wel goed zal
komen met Gerlof en de zijnen. Er staan hun weliswaar wat akelige dingen te wachten,
maar die worden door Beckman zo romantisch beschreven dat ze eigenlijk niet meer
spannend zijn. Daarnaast heeft Beckman nog steeds de onhebbelijkheid om veel
dingen uit te leggen, liefst nog tussen haakjes: ‘De Sint-Anna was een kogge van
honderd last (ongeveer tweehonderd ton, tamelijk groot dus), met breed dek (...).’
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Of: ‘Kampen bezat een eigen werf. Daar werden geen nieuwe koggen gebouwd (die
kwamen meestal uit Danzig of Stralsund), maar beschadigde schepen konden er
worden gerepareerd of verbouwd.’ Soms lijkt het of de schrijfster liever een
geschiedenisles geeft dan een roman schrijft, en dat doet wat afbreuk aan het verhaal,
want: we hebben die informatie niet nodig om van het verhaal te genieten.
Maar dit alles neemt niet weg dat Beckman gewoon lekkere boeken schrijft. Begin
je aan een van haar boeken, dan wil je gewoon weten hoe het afloopt. En natuurlijk
verslind je met evenveel plezier daarna een ander Beckman-boek. Dat leesplezier
hebben al veel ouders van nu mogen ervaren met de boeken van Beckman, en dat
plezier willen we de kinderen van nu natuurlijk niet ontnemen. Gekaapt! is misschien
niet geschikt om in de les te behandelen, maar het is zeker een gezellig boek voor
thuis op de bank.
MO

Ingeborg Hendriks (red.)
De wereld in kiezelsteen
Lemniscaat, 2003
ISBN 90 5637 504 0
€ 15,95
Filosoferen met kinderen is in. Niet alleen zijn er overal cursussen filosoferen met
kinderen te volgen en kwamen de uitgeverijen Damon en Lemniscaat al met een
aantal leerboeken, er is zelfs een Centrum voor Kinderfilosofie dat verbonden is aan
Hogeschool INHOLLAND in Alkmaar. Op de website van dit centrum,
www.kinderfilosofie.nl, staat te lezen dat ‘kinderfilosofie is gericht op het leren
verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit
gebeurt in dialoog. Het betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe
ze verschillen van anderen, als ook het nadenken over speculatieve vragen.’
Om de dialoog te beginnen, wordt vaak gebruikgemaakt van een literaire tekst.
Ingeborg Hendriks stelde een bloemlezing van teksten uit de jeugdliteratuur samen
die de opening kunnen vormen voor een filosofisch gesprek. Dit boek, De wereld in
een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur, is
opgebouwd uit drie onderdelen, ‘Wie ben ik?’, ‘Zicht op de wereld’ en ‘Achter de
dingen’. Ieder deel begint met een inleiding van Hendriks zelf,
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gevolgd door een verzameling teksten, of, zoals de uitgever het noemt, kiezels
waarlangs een speurtocht kan gaan. Soms zijn deze kiezels wel wat klein: korte
fragmenten uit romans die meer vragen oproepen over het hoe en waarom van de
beschreven personages dan echt filosofische vragen. Deze kiezels kun je leuk over
het water laten ketsen, maar meer ook niet. Eén tekst van Sjoerd Kuijper valt zelfs
uit de toon. Deze tekst is duidelijk geschreven voor jongere kinderen en past qua
niveau niet goed bij de rest. Andere teksten bieden wel openingen tot een filosofisch
gesprek met kinderen, langere teksten waarin iemand zich afvraagt waarom hij er is,
wie hij is en waarom de wereld is zoals die is, teksten van onder meer Maria van
Eeden, Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Janosch en Toon Tellegen.
Tijdens het lezen van het boek wordt de lezer vergezeld door een gids, een
getekende creatie van illustratrice Nynke Mare Talsma. Zij heeft haar best gedaan,
maar het boek is wel wat saai gebleven. De gids stelt de vragen die de ingang tot
dieper nadenken kunnen zijn. Soms is hij (of zij?) wat erg dwingend en hadden de
teksten ook voor zich kunnen spreken. Wie met De wereld in een kiezelsteen wil
gaan filosoferen met kinderen, kan voor tips en voorbeelden van gesprekken terecht
bij de eerder genoemde site van het Centrum voor Kinderfilosofie. Via deze site
kunnen lezers ook hun (praktijk) ervaringen met het boek doorgeven. De wereld in
een kiezelsteen kan door kinderen vanaf tien jaar zelfstandig worden gelezen - hoewel
ik mij afvraag of een kind van deze leeftijd het prettig vindt om steeds heel korte
stukjes te lezen in plaats van een afgerond verhaal. In de basisvorming is het voor
docenten Nederlands natuurlijk gemakkelijk om een bloemlezing met dergelijke
teksten te hebben. Een vmbo-klas kan er zeker iets mee. In een havo- of vwo-groep
zou ik echter eerder een volledige jeugdroman in de literatuurles als uitgangspunt
nemen voor gesprekken die dan misschien niet filosofisch heten, maar dezelfde
vragen kunnen behandelen als het Centrum voor Kinderfilosofie voorstelt.
MO

Bekijk 't met Palet
Video bij Palet
ThiemeMeulenhoff, 2003,
ISBN 90 0648 20 3 x
€ 49,50
Leerlingen van het vmbo hebben doorgaans een korte spanningsboog en hebben
bovendien een zekere ‘culturele koudwatervrees’ wat betreft gevestigde kunstuitingen.
De videoband Bekijk 't met Palet is daarom een prima aanvulling op de methode
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Palet, een CKV-methode voor het vmbo van ThiemeMeulenhoff. De video is ook
geschikt voor de bovenbouw en evenzeer te gebruiken als je niet met Palet werkt.
Aanvankelijk bekruipt je het gevoel dat de makers van de videoband te veel willen
behagen: onrustige beelden, opzwepende muziek en jongeren die in de weer zijn met
spuitbussen. Maar gelukkig blijven de makers niet steken in deze populistische aanpak
en dient de werkwijze vooral als herkenning, als een poging aan te sluiten bij de
belevingswereld. Vermoedelijk werkt het wel, al zou ik toch graag eens van deze
clichématige voorstelling verlost willen worden. Wat volgt zijn zeven korte filmpjes
van hooguit tien minuten rond de volgende onderwerpen: beeldende kunst, industriële
vormgeving en architectuur, fotografie, theater, televisie en film, muziek en dans.
De fragmenten zijn totstandgekomen in nauwe samenwerking met de stichting Bekijk
't, die al eerder op aansprekende wijze vmboleerlingen in contact bracht met onder
meer podiumkunst. Ogenschijnlijk gemakkelijk leggen de makers verbanden en
proberen ze leerlingen te verrassen of met nieuwe ogen te laten kijken. Zo komen
we via graffiti uit bij de Nachtwacht. Bijzonder aardig en dicht bij huis is het fragment
over industriële vormgeving, waarin gekeken wordt naar de hedendaagse rode
brievenbus en de fluitketel en ook is een gesprek opgenomen met een ontwerper van
Hema-producten. Als het over architectuur gaat, zien we beelden van het fraaie open
gebouw van het Montessori College Oost in Amsterdam, ondersteund met uitspraken
van leerlingen en de architect. Dat zal op zijn minst moeten leiden tot het kritisch
onder de loep nemen van het eigen schoolgebouw en de eventuele bouwkundige
wensen van leerlingen. Bij fotografie zijn we hoe een fotograaf zijn werk kan
manipuleren, wat verrassende resultaten oplevert, ook al staat het wellicht wat ver
van de eigen jongerenpraktijk. Het onderdeel televisie & film is niet zo opmerkelijk
en het maken van een smeuïg actualiteitenprogramma zien als een kunstdiscipline
gaat wellicht wat ver. Bij theater is iets te gemakzuchtig gebruik gemaakt van de
eigen opnamen van de theaterproductie van Bekijk 't van enige tijd geleden. Bij dans
en muziek, veruit de
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populairste kunstdisciplines, wordt de diversiteit op aanstekelijke wijze benadrukt.
Veelal staat ook het beleven centraal en in die zin spreekt het zeker tot de verbeelding.
Bij het onderdeel dans zien we bovendien een geslaagde kennismaking met het
Internationaal Danstheater dat een speciale jongerenvoorstelling maakte.
‘Apart, maar wel genieten,’ aldus een van de jeugdige bezoekers. Dat geldt
welbeschouwd ook voor deze videoband. Natuurlijk staat er veel niet op en kan het
matige multiculturele gehalte bekritiseerd worden, maar toch kunnen de fragmenten
goed als introductie of als aanvulling gebruikt worden.
HL

Aangenaam kennis te maken
stichting FilmSet
Stichting FilmSet is een organisatie voor filmeducatie vanuit de beroepspraktijk.
Sinds de invoering van Culturele en Kunstzinnige Vorming binnen het voortgezet
onderwijs heeft cultuureducatie een vlucht genomen. Helaas wordt het onderdeel
film nog vaak gezien als entertainment en niet als de beeldcultuur waar we dagelijks
mee te maken krijgen, of als stimulans voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen.
Bovendien bestaat er een grote afstand tussen publiek en filmmakers. Onder andere
door filmeducatieprojecten hoopt FilmSet deze kloof te overbruggen. Door met
filmmakers scholen te bezoeken maakt het kijkerspubliek kennis met de bijzondere
wereld áchter de film. Nadruk van de lessen ligt op de gedachtegang en keuzes van
de maker: zie film niet als een objectief medium, maar kijk hier doorheen en zie de
beweegredenen en manipulatie. Het doel van de stichting is het organiseren van
filmeducatie ten bate van scholieren en volwassenen. Vooral het nader tot elkaar
brengen van filmmakers en hun publiek en het informeren en onderwijzen vanuit de
beroepspraktijk is hierbij belangrijk.
FilmSet is opgericht in mei 2002. Het idee kwam vanuit een groep filmmakers die
het hoog tijd vonden om hun kennis en ervaringen te delen met het publiek.
Scenarioschrijfster Jedidjah Julia Noomen, regisseur Sander M. Jansen en Marije
Baars zijn de initiatiefnemers van FilmSet.

Scholieren
Het scholierenprogramma 2003-2004 bevat verschillende projecten. FilmSet
organiseert gastlessen rondom het thema: ‘Hoe wordt een film gemaakt?’ Van camera
tot regie en documentaire tot korte film. De filmmaker vertelt over zijn of haar
praktijkervaringen, kennis over een specifiek onderdeel van film of over filmcultuur
in het algemeen. Naast gastlessen verzorgt FilmSet ook workshops. Een populair
onderdeel is het scriptschrijven. De leerlingen gaan dan onder begeleiding van een
deskundige scenarioschrijver zelf een script schrijven, naar aanleiding van een eigen
idee, een boek of kort verhaal. Op deze manier leren de jongeren op een
praktijkgerichte manier over film. Deze manier van onderwijs blijkt effectiever dan
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stampen uit een boekje. In het eerste uur vertelt de filmmaker hoe een scenario
geschreven wordt en wat het precies inhoudt. Het tweede uur wordt besteed aan
praktijk. Naast gastlessen en workshops geeft FilmSet ook een lesbrief uit. Van script
tot bioscoopstoel is een inleiding over het maken van film in Nederland.
Een algemene introductie om de nodige voorkennis te verwerven. De
achtergrondinformatie uit Van script tot bioscoopstoel kan gebruikt worden in de
aanvullende gastles of workshop, maar kan ook zelfstandig gebruikt worden. In de
lesbrief wordt in woord en beeld uitgelegd hoe het maken van een film in zijn werk
gaat. De lesbrief is samengesteld naar aanleiding van de opnames van de korte
Nederlandse film Bach was deaf. Het hele proces wordt in vogelvlucht belicht, het
productieproces van begin tot eind. Voor leerlingen is dit lesmateriaal een kennis
making met de achtergrond van film. Alleen al de aftiteling van een film doet beseffen
wat een organisatie achter een film zit. De informatie in de lesbrief wordt aangevuld
met een film- en literatuurlijst, waarop suggesties staan voor verdere studie. De
leerlingen kunnen hier zelfstandig mee aan de gang, maar er worden ook diverse
stellingen geponeerd, wat aanleiding geeft tot discussie en overleg.

Praktijkgericht
Het eerste jaar is voor een organisatie altijd spannend. Voor FilmSet was het aftasten
van de markt en zorgvuldig samenstellen van lesinvullingen een enerverende klus.
Gelukkig zijn de verkregen reacties zeer positief. Natuurlijk zijn er een aantal punten
die uitbreiding of verandering behoeven. Zo zal het aanbod van Nederlandse films
en bijbehorende makers worden uitgebreid,
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omdat hier heel veel vraag naar bleek. Verder blijft de discussie spelen: wat is de
juiste verhouding tussen het aanbod van vooraf volledig ingevulde lessen en lessen
die op maat en naar wens van de school aangeboden worden. Inmiddels wordt het
beeld van de doelgroep wel steeds helderder. De gastdocenten leren steeds beter in
te spelen op de leerlingen en de situatie en andersom weten scholen ons steeds beter
te vinden. Het bestand filmmakers breidt zich nog steeds uit. Een bijkomend voordeel
voor FilmSet is ook het stimulerende beleid van de overheid. Praktijkgericht onderwijs
en cultuur staan in het vooradvies uit de Cultuurnota 2005-2008 hoog in het vaandel.
Toch is het budget en rooster van scholen nog altijd een probleem. CKV is belangrijk,
maar heeft maar een paar uurtjes ter beschikking. Dit maakt praktijkworkshops niet
altijd mogelijk.
FilmSet fungeert als landelijk intermediair tussen filmmakers en scholieren. Het
eerste jaar heeft FilmSet voornamelijk aanvragen uit de Randstad gehad. Komend
jaar hoopt FilmSet ook op andere plekken gastlessen te verzorgen. Het was een beetje
aftasten hoe de activiteiten bij het publiek ontvangen zouden worden. Nu het een
succes is gebleken en de reacties van beide partijen erg positief zijn, wil FilmSet ook
buiten de Randstad meer naamsbekendheid realiseren. In eerste instantie past het
aanbod van FilmSet goed binnen het vak CKV. Maar ook basis-, speciale- en
praktijkvakscholen tonen inmiddels veel interesse. De praktijkgerichte insteek past
goed binnen de lesmethodes van deze scholen. Door naamsbekendheid en benaderen
van deze scholen door middel van mailing hoopt FilmSet ook hier voor een
volwaardige invulling van filmeducatie te kunnen gaan zorgen. FilmSet hecht veel
belang aan samenwerking met andere organisatie op het gebied van film en educatie.
Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan projecten van andere
educatie-instellingen, maar ook andersom, door organisaties uit de filmwereld te
betrekken bij initiatieven. Op dit moment werkt FilmSet onder andere nauw samen
met het International Documentary Festival Amsterdam en zijn er ook banden met
het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

Meer informatie
FilmSet is geheel afhankelijk van projectsubsidies. Deze zijn onder andere afkomstig
van het FilmFonds, het VSB Fonds en andere grote en kleine fondsen. Dankzij deze
subsidies is het mogelijk om het aanbod voor scholen betaalbaar te houden. Bovendien
mogen middelbare scholen de activiteiten van FilmSet betalen met CKV-vouchers.
Voor meer informatie over de activiteiten en projecten van stichting Filmset kunt
u terecht op de site www.stichtingfilmset.nl Uiteraard kunt u met vragen en
opmerkingen contact opnemen via e-mail, mail@stichtingfilmset.nl.
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Agenda
20 september 2003 t/m 4 januari 2004
Overzichtstentoonstelling Emmy Andriesse
De vijftigste sterfdag van de fotografe Emmy Andriesse is voor het Fotomuseum
Den Haag aanleiding een groots overzicht van haar werk tentoon te stellen. Meer
informatie: tel. (070) 338 11 44 of www.fotomuseumdenhaag.nl.

1 november 2003
Landelijke studiedag Vereniging van Leraren in Levende Talen
Jaarlijkse studiedag van de VLLT in de Hogeschool Domstad in Utrecht. Tientallen
sprekers praten over uiteenlopende onderwerpen voor alle moderne vreemde talen,
voor vrijwel alle schooltypes. Meer informatie: www.levendetalen.nl

14 en 15 november 2003
Conferentie Het Schoolvak Nederlands
Zeventiende editie van de Vlaams-Nederlandse conferentie waar uiteenlopende
aspecten van het vak aan de orde komen, waaronder literatuuronderwijs. Deze editie
vindt plaats op de Domstad Hogeschool in Utrecht. Meer informatie:
www.hetschoolvaknederlands.org.

15 november 2003
Uitreiking van de Gouden Flits
De Gouden Flits is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Jeugd en Poëzie
en de Nederlandse Kinderen en Poëzie enerzijds en Doe Maar Dicht Maar anderzijds.
Er zijn twee leeftijdscategorieën: van zeven tot twaalf jaar en van dertien tot twintig
jaar. Deelnemers stuurden gedichten in en een deskundige jury kiest de beste gedichten
van het afgelopen jaar. Deze worden gepresenteerd in een bundel. Meer informatie:
tel. (050) 313 84 33.

29 januari 2004
Landelijke gedichtendag
Voor de vijfde keer vinden op verschillende plaatsen in het land poëzieactiviteiten
plaats. Aanjager is Poetry International in Rotterdam. Voor lessuggesties en
informatie: www.gedichtendag.nl.
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1 februari 2004
Inzenddatum Doe Maar Dicht Maar
Uiterste inzenddatum voor het poëzieproject Doe Maar Dicht Maar, de schrijfwedstrijd
voor twaalf- tot achttienjarigen. De slotmanifestatie is op 17 april 2004 in cultureel
centrum De Oosterpoort in Groningen. Voor lesmateriaal en informatie:
www.doemaardichtmaar.nl.

19 februari 2004
Lezen in het vmbo, Kansen en mogelijkheden
Studiedag over fictie- (en non-fictie)onderwijs in het vmbo, waar onder meer aan de
orde komen: het aanbod van boeken en andere media, Bazar, toetsing in relatie tot
het fictiedossier, film en theater in relatie tot boeken, alsmede de bredere problematiek
van de taalachterstand. De dag vindt plaats in Utrecht, aan het Vredenburg 19. Meer
informatie: Stichting Lezen, tel. (020) 623 05 66 of www.lezen.nl.

10-20 maart 2004
69e Boekenweek
Een dikke week, tien dagen lang, staan boeken rond het thema Frankrijk centraal.
Informatie bij uw boekhandel, bibliotheek of op www.cpnb.nl.

16 maart 2004
ThiemeMeulenhoff Dag van Cultuur & Literatuur
Meer informatie www.thiememeulenhoff.nl

April 2004
De Dag van de Jonge Jury
Feestelijke afsluiting in de eerste week van april van het project De Jonge Jury
2003-2004 en tevens start van het nieuwe traject. De Prijs van de Jonge Jury wordt
weer uitgereikt en de kerntitels voor het nieuwe leesseizoen. Informatie: Bulkboek,
tel. (020) 627 95 49 of www.jongejury.nl. Op deze site wordt te zijner tijd de precieze
datum bekendgemaakt.
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