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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
‘Kinderen, ik heb jullie altijd geleerd dat de geschiedenis haar nuttige kanten heeft,
haar serieuze toepassing. Ik heb jullie geleerd de last te aanvaarden van onze behoefte
om te vragen naar het waarom. Ik heb jullie geleerd dat er nooit een eind komt aan
die vraag, omdat, zoals ik haar eens voor jullie heb gedefinieerd (ja, ik geef toe, ik
heb een zwak voor geïmproviseerde definities), de geschiedenis een van die
onmogelijkheden is: de poging om verslag te doen, met onvolledige kennis van,
handelingen die zelf zijn uitgevoerd met onvolledige kennis. Zodat ze ons geen snelle
weg leert naar de Verlossing, geen recept voor een Nieuwe Wereld, louter de
vasthoudende, geduldige kunst van het behelpen. Ik heb jullie geleerd dat we, door
eeuwig te proberen te verklaren, mogelijk zullen komen, niet tot een Verklaring,
maar tot kennis van de grenzen aan ons vermogen om te verklaren. Ja, ja, het verleden
gaat in de weg zitten; het haalt ons onderuit, pint ons vast; het compliceert,
bemoeilijkt. Maar het is dwaasheid hieraan voorbij te gaan, want wat de geschiedenis
ons bovenal leert is om ons verre te houden van illusie en komedie, om af te zien
van dromen, hersenschimmen, panacees, wondermiddelen, luchtkastelen - om
realistisch te zijn.’
Uit: Graham Swift, Waterland. Amsterdam: De Bezige Bij, 2002, p. 127
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Redactioneel
Tsjip/Letteren gedraagt zich soms als een heus mens. Of tenminste de redactie doet
dat. Met het voorbereiden van nieuwe nummers kijken we vrijwel altijd vooruit en
dat soms wel een jaar of langer. Aan het begin van het tweede jaar dat Tsjip/Letteren
door ThiemeMeulenhoff wordt uitgegeven, menen we behalve vooruit ook eens terug
te kijken - wat u als docent literatuur of CKV-1 natuurlijk dagelijks doet waar het
gaat om voorbije kunstuitingen. We besloten een nummer te maken waarin veel
aandacht is voor zaken met een verleden.
Joop Dirksen bijt het spits af met een bijdrage over de vraag waarom we het allemaal
doen: al die energie die we steken in lessen literatuur, levert dat nog iets op? Jan van
Peer laat vervolgens zien hoe op zijn school literatuur wordt gegeven. Min of meer
‘historische’ boeken - van Grimm, Boon, Bomans, Belcampo - komen naar voren in
zijn stuk over de relatie tussen literatuur en werkelijkheid. Hubert Slings laat zien
wat er met oudere literatuur gebeurt op internet en biedt zowel theoretische als
praktische handreikingen om de Middeleeuwen via de kabel de klas in te krijgen.
Ondergetekende had een modern gesprek - via e-mail - met schrijver Ed Franck,
die zich bezighoudt met het hertalen van oude verhalen. Veel romans van Thomas
Rosenboom hebben een sterk historisch karakter, aanleiding voor Joop Dirksen om
zich in zijn werk te verdiepen. Deze maand staat Rosenboom sowieso in de
belangstelling, omdat hij het Boekenweekgeschenk Spitzen heeft geschreven. Uit
Vlaanderen dit keer twee bijdragen; in de eerste gaat An De Ridder in op vijf
jeugdromans die over de holocaust en het nationaal-socialisme gaan en die pertinente
vragen en oorlogswreedheden in de klas bespreekbaar maken. De tweede Vlaamse
bijdrage is van Jürgen Peeters en deze vindt u buiten het thema, dus na de column
van Jacques de Vroomen. Peeters gaat in op het toenemend aanbod aan
adolescentenromans waarin de holebiseksualiteit (homo, lesbo en bi) het centrale
thema vormen. Henk Langenhuijsen duikt ten slotte in de discussie over het examen
Nederlands op het vmbo en steekt z'n standpunt niet onder stoelen en banken.
Natuurlijk is er ook weer een Leeswijzer, waarin u - met een blik op het heden en
de toekomst - nog een handig overzicht met relevante sites voor uw vakgebied krijgt.
De kennismakingsrubriek is dit keer eveneens in stijl: Erfgoed Actueel stelt zich aan
u voor, voor de CKV-docent die er nog niet mee bekend is, waarschijnlijk een
eye-opener.
We eindigen waar we mee begonnen: een blik op de toekomst kan niet zonder het
verleden erbij te betrekken. Daarom doen uitgever en redactie een beroep op u. U
leest Tsjip/Letteren nu een jaar of al heel veel langer en heeft ongetwijfeld een oordeel
over het blad. Wilt u zo vriendelijk zijn om op de site (www.thiememeulenhoff.nl/tl)
het vragenformulier op te roepen en de vragen over Tsjip/Letteren te beantwoorden?
Met de reacties van zoveel mogelijk lezers kunnen wij uw blad nog beter maken.
Iedere vijftigste inzender ontvangt van ons een ‘lekkere’ boekenbon. We hopen op
uw antwoorden en dan het liefst massaal!
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Op voorhand dank voor uw medewerking aan de enquête en ook dit keer: veel
leesplezier.
Anne-Mariken Raukema
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Waar doen we het eigenlijk allemaal voor?
Over het nut van literatuur (geschiedenis) onderwijs
In een themanummer over historie is enige reflectie over het hoe en waarom
van literatuurgeschiedenis wellicht op zijn plaats. Maar in het verlengde
van de vraag naar het nut, de zin van literatuurgeschiedenis liggen vragen
als ‘Waarom eigenlijk literatuuronderwijs?’ en ‘Waarom eigenlijk
onderwijs?’ Waar doen we het eigenlijk allemaal voor?
Joop Dirksen
Het literatuuronderwijs heeft de leeftijd van de ijzersterken bereikt: meer dan 125
jaar oud - en nog steeds springlevend. Sinds er naast de richting die de eerste honderd
jaar de enige was, de historisch-biografische aanpak, zo rond 1970 een tweede is
gekomen, de structuuranalytische aanpak en sinds eind jaren tachtig een derde, de
lezersgerichte methode, is er sprake van een richtingenstrijd: vooren tegenstanders
van de verschillende opvattingen neigen ernaar elkaar te verketteren. Op zich zit daar
een positieve kant aan: docenten staan blijkbaar voor hun aanpak. De
Vakontwikkelgroep die het programma voor het literatuuronderwijs in de Tweede
Fase schreef, heeft geen eind aan de strijd kunnen maken. Ofschoon het
voorgeschreven programma duidelijk een mix is van aandacht voor
‘cultuuroverdracht’ en ‘individuele ontplooiing’ is er met name bij de ‘klassieke’
docenten, de ‘cultuuroverdragers’ nog steeds weinig of geen waardering voor de
‘moderne’ aanpak, voor de ‘ontplooiers’. Belangrijk in de discussie over de meest
zinvolle invulling van het literatuuronderwijs is natuurlijk de vraag: wat wil je
eigenlijk bereiken met dat literatuuronderwijs? En aangezien het voornaamste
twistpunt is ‘literatuurgeschiedenis versus leren omgaan met (eigentijdse) literaire
werken’ is de vraag: waarom geef je literatuurgeschiedenis, waarom wil je dat
leerlingen kennismaken met literatuur? Maar de vraag die aan de hele discussie ten
grondslag ligt, is natuurlijk: wat wil je bereiken met onderwijs als zodanig? Waar
doen we het eigenlijk allemaal voor?
Het banale antwoord op deze vragen is: ‘een diploma voor mijn leerlingen’. Als
je ambitie niet verder reikt dan de muren van de school, kun je het beste nu verder
lezen in het volgende artikel, dat spaart tijd.

Socialisatie
‘Non scholae sed vitae discimus’ of, in dit verband beter: ‘docemus’. Wie nu nog
doorleest, vindt ook dat ons onderwijs gericht moet zijn op het leven, dat we onze
leerlingen iets moeten of willen meegeven waar ze in de rest van hun leven iets aan
hebben.
Onderwijs is gericht op het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden
in de vakken die de overheid van belang acht in verband met vervolgopleiding en
daarna. Onderwijs is ook vorming. Of je het nu leuk vindt of niet, of je je ervan
bewust bent of niet: met leerlingen gedurende een lange tijd in een lokaal activiteiten
ontplooien heeft een pedagogische dimensie. Niet de plechtig geformuleerde
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onderwijsvisie, de ‘missie’ van de school werkt door in leerlingen, maar het
voorbeeldgedrag van de docenten.
Voortdurend ben je pedagogisch bezig, niet alleen, of juist niet op die momenten
dat je er bewúst mee bezig probeert te zijn. Wie als leraar zelf niet echt van lezen
houdt, kan zijn leerlingen daar nooit enthousiast voor maken; wie zijn leerlingen
alleen als toehoorders ziet, niet als serieuze gesprekspartners, moet hen dan ook maar
niet aan het woord laten komen. Enthousiasme, betrokkenheid, liefde voor je vak,
het zijn zaken die uiteindelijk een veel groter effect op leerlingen hebben dan de
lesstof op zich. Onderwijs moet er dus toe bijdragen dat leerlingen als volwaardig
lid van de maatschappij kunnen functioneren en hun individualiteit ontplooien. Het
literatuuronderwijs is geboren in de tijd dat socialisatie het enige doel van onderwijs
was. Het besef dat er enorme verschillen zijn tussen de dertig leden van een klas, en
van daaruit de structurele aandacht voor de individuele leerling, dateren nog pas van
onlangs. De klassieke literatuuronderwijsaanpak is 125 jaar oud, de gedachte erachter
eveneens (‘laat leerlingen kennismaken met de meesterwerken uit ons literaire
verleden, dan volgt de liefde voor de literatuur vanzelf’), de didactiek ook (samen
te vatten als: kennisaanbod door de
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docent, gevolgd door reproductie door de leerling). Sommige schoolboeken van nu
zijn qua aanpak en opzet volstrekt identiek aan die van 125 jaar geleden. Socialisatie
wordt hier, in de klassieke aanpak, opgevat als ‘cultuuroverdracht’ in de enge zin:
het ‘pakket (literatuurgeschiedenis)kennis’ wordt doorgegeven aan de volgende
generatie. Maar ‘cultuuroverdracht’ houdt eigenlijk in de volgende generatie toegang
te verschaffen tot die cultuur, dus, precies zoals de Vakontwikkelgroep het bedoeld
heeft: je laat leerlingen via literatuuronderwijs en CKV-1 kennis laten maken met
de verschillende vormen van kunst. Niet de culturele eruditie oppoetsen van de vijf
leerlingen die van huis uit daar al voor open staan, maar ook de vijfentwintig andere
leerlingen laten ervaren dat literatuur (en de andere kunstvormen) voor iedereen
waardevol kan (kunnen) zijn. De kennismaking is essentieel; wat de leerling er na
zijn schooltijd verder mee doet, is zijn eigen keuze. Maar wie die kennismaking met
literaire teksten op zijn eigen niveau niet krijgt, komt naar alle waarschijnlijkheid
nooit meer met literatuur in aanraking.

Blikken verruimen
Socialisatie kan ook - en veel effectiever dan via zo'n 125 jaar oude aanpak gestimuleerd worden door het complete programma van de Vakontwikkelgroep uit
te voeren. En het aardige is dat daarmee de individualisatie tegelijk wordt bevorderd.
Wat leerlingen in deze levensfase bezighoudt, is: in hoeverre ben ik hetzelfde als,
in hoeverre ben ik anders dan mijn leeftijdgenoten? Een prachtig hulpmiddel in dat
ontdekkingsproces is het samen bespreken van literaire teksten. Reacties op verhalen
in een klassengesprek laten zien dat we als leden van dezelfde maatschappij in deze
tijd op veel punten dezelfde opvattingen hebben, normen en waarden delen, in een
aantal opzichten anders denken dan mensen uit andere perioden van de geschiedenis
en/of uit andere culturen. Maar ook dat er binnen onze groep individuele verschillen
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bestaan in smaak, in levensopvatting, in normen enzovoorts. In Het duister dat ons
scheidt formuleert Renate Dorrestein heel fraai de waarde van literatuur: ‘Lezen is
homeopathisch leven, honderd keer verdund.’
Je leeft in literaire werken andermans leven mee, bekijkt de werkelijkheid vanuit
andere perspectieven, verplaatst je in, leeft mee met andere mensen, in andere situaties,
tijden, culturen.
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Praten met leeftijdgenoten over je ervaringen hierbij werkt zowel socialiserend als
positief voor de individuele ontplooiing. Ons literair verleden kan, nee moet ook
betrokken worden in dit proces. Literatuurgeschiedenis is nuttig voorzover die
‘blikverruimend’ werkt. Een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van die
literatuurgeschiedenis is nuttig als een kapstok voor de ervaringen die de leerling
gaat opdoen in zijn contact met tekstfragmenten uit het verleden. Zo'n overzicht van
hoofdlijnen is in heel korte tijd aan te brengen, als basiskennis. Alle verdere toediening
van literatuurgeschiedeniskennis sec, dus niet gekoppeld aan de beleving van de
leerling, aan zijn ‘hier en nu’, is tijdverspilling. Specialistische kennis hoort thuis in
een specialistische opleiding, aan de letterenfaculteit. In het voortgezet onderwijs is
basiskennis nodig en daarbovenop een kennismaking op basis van een thematische
benadering, die past in het boven beschreven socialisatie en individuatieproces:
- Zet via geschikte tekstfragmenten de religieuze doordrenktheid van de
middeleeuwse mens bijvoorbeeld tegenover ons hedonisme, ons ‘nihilisme’,
- zet de vormexperimenten van de rederijkers tegenover de vormexperimenten
van onze tijd, van allerlei soorten jonge kunstenaars,
- zet het sentimentalisme bijvoorbeeld tegenover verhalen van nu waarin mensen
worstelen met hun emoties,
- zet didactische teksten uit de Verlichting tegenover het bètaproza van Gerrit
Krol, Een Fries huilt niet bijvoorbeeld.

Zo wordt een gang door onze literatuurgeschiedenis een tocht via teksten waarvan
leerlingen ‘wijzer’ worden.

Blijvende kennis
Kennis die niet gekoppeld wordt aan ervaringen beklijft niet, overleeft de testdatum
amper.
Kennis, in een thematische benadering als boven, gekoppeld aan ervaringen,
passend binnen de eigen ontwikkeling werkt verrijkend: geeft de leerling niet alleen
een beter beeld van de wereld om hem heen, maar ook, door reflectie over de eigen
reacties op dit alles, een beter beeld van zichzelf. De oude Grieken bestempelden
dat als het hoofddoel in het leven: ‘gnoothi seauton’, ‘Ken Uzelve’.
Leerlingen kennis laten maken met literaire teksten, klassikaal en via hun eigen
lijst, betekent hun toegang verschaffen tot onze cultuur, betekent socialisatie en
individualisatie tegelijk. Uit het promotieonderzoek van Marc Verboord, in
Tsjip/Letteren 13-1 uitvoerig besproken, kwam naar voren dat leerlinggericht
literatuuronderwijs leidt tot meer lezen op latere leeftijd. Hopelijk is voldoende
overtuigend aangetoond dat dit type literatuuronderwijs zinvol is tot ver over de
grenzen van het schoolleven. Wie als docent dus bezig blijft op de wijze waarop 125
jaar geleden het literatuuronderwijs begon, doet zijn leerlingen schromelijk tekort.
Geen leerling zal later met dankbaarheid terugdenken aan de door hem uit het hoofd
geleerde informatie op pagina 234 uit zijn literatuurgeschiedenisboek; maar heel wat
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leerlingen zullen hun docent dankbaar zijn dat zij via hem de waarde van lezen hebben
ontdekt.
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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Van schaakbord tot jungle
Literatuur bevraagt de werkelijkheid
Situatie 1: Ik tref een oud-leerlinge die mij enthousiast begroet met de
woorden: ‘Hoi meneer! Leuk dat ik u weer zie, uw lessen waren altijd
kei-gezellig, maar wat impressionisme inhoudt weet ik niet meer, hoor!’
Situatie 2: Na het zoveelste mondeling loop ik met een collega terug naar
de personeelskamer, een beetje ontdaan over zoveel goede bedoelingen
van de kandidaten die met zo weinig resultaat de rijtjes kenmerken van
impressionistische en expressionistische teksten finaal door elkaar hebben
gegooid. En dat terwijl we er zoveel lessen mee bezig zijn geweest, met
toevoeging van muziek, kaarslicht, leuke anekdotes, kortom: het hele
repertoire aan didactische trucs om je boodschap bij de leerlingen door
te laten dringen. Wat een tijdverspilling van zowel de leerlingen als van
ons!
Jan van Peer
Ergens aan het eind van de tachtiger jaren had de eindexamencommissie een voor
mij zeer behartigenswaardige tekst voor de havo-leerlingen bedacht: ‘De ijsvrije
havens van Noorwegen’. In deze tekst werd betoogd dat op onze scholen zo veel
nutteloze ballast op de schouders van leerlingen werd geworpen, dat het geen wonder
was dat onze leerlingen in verregaande staat van demotivatie verkeerden.
Gaandeweg werd mij duidelijk, op grond van situaties als in de inleiding
beschreven, dat jonge mensen een grenzeloze nieuwsgierigheid hebben naar alles
wat ons leven te bieden heeft, maar dat wij - de veronderstelde professionals! - er
voortdurend niet in slagen die nieuwsgierigheid in ons onderwijs te laten opbloeien.
Eigenlijk is dat een gegeven dat onverteerbaar is: jonge mensen willen van alles
leren, hebben een fantastische leerzin, maar wij weten ze in veel gevallen niet verder
te brengen dan het ontwikkelen van een zekere weerzin tegen school in het algemeen
en literatuur in het bijzonder. Afgaande op de verhalen van vakgenoten was de
natuurlijke interesse van leerlingen voor de Nederlandse literatuur (te) vaak op zijn
best marginaal te noemen.

Vernieuwing
Een jaar of zeven geleden heb ik een poging ondernomen om te kijken of hierin
verandering te brengen was. In die tijd was ik met een collega betrokken bij een
pilotproject voor de ontwikkeling van het vak CKV-1. Onder leiding van mensen
van de Specialisten in Leerplanontwikkeling, het SLO, leerde ik de waarde kennen
van ervaringsonderwijs, van de mogelijkheid om te leren zonder dat er sprake was
van concrete kennisoverdracht. Bovendien maakte ik kennis met de probleemgestuurde
didactiek zoals deze met name op de universiteit van Maastricht werd toegepast. Het
mijns inziens enorme voordeel van deze methode zat hem in het feit dat kennis geen
op zichzelf staand abstract systeem was - zoals op veel middelbare scholen in het
traditionele onderwijs - maar een onmiddellijk toepasbaar gegevensbestand vormde.
Zodoende wordt kennis functioneel en beklijft veel beter.
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Ik gaf in die tijd veel les in de havobovenbouw en daar is de affiniteit met onze
schone letteren, laat ik zeggen, enigszins ondermaats ontwikkeld. Ik had het idee dat
leerlingen in de eerste plaats meer zelf aan het werk moesten en dat mijn positie in
de les wat minder centraal moest worden. Onderzoeksopdrachten rondom een thema
leken mij een geschikt middel om de jongeren te activeren. Maar ze moesten zo'n
onderzoek wel uitdagend vinden. Voor inspiratie ben ik eens gaan neuzen in populaire
tijdschriften als Panorama. De populaire media hebben veel aandacht voor
verschijnselen aan de rand van onze maatschappij, voor schimmige zaken, zoals
prostitutie, drugs, randgroepjongeren, (zinloos) geweld, criminaliteit enzovoorts. Op
een school als de onze, waar veel leer-
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lingen afkomstig zijn uit redelijk gegoede milieus, zijn dergelijke verschijnselen nog
relatief vreemd. Gelukkig bleek dat er behoorlijk wat schrijvers zijn die deze
onderwerpen ook nogal uitdagend vonden. Boeken als Vals Licht van Joost
Zwagerman, Het verrotte leven van Floortje Bloem van Yvonne Keuls, Blauwe
maandagen van Arnon Grunberg en Verborgen gebreken van Renate Dorrestein
werpen stuk voor stuk een bepaald licht op situaties of gebeurtenissen die niet snel
openlijk in onze maatschappij worden besproken, maar waar veel mensen toch door
geprikkeld raken, getuige de aandacht hiervoor in de media.

Richting
Wat onderzocht moest worden was duidelijk, maar hoe geef je richting aan een
dergelijk onderzoek? Een van de belangrijkste factoren in de strijd om de
gemotiveerde leerling is de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te kunnen maken.
Overigens: de kaders waarbinnen die keuzes gemaakt worden, bieden wij, de
professionals. Wij bepalen het speelvlak, wij bepalen de speeltijd. De belangrijkste
vraag van het onderzoek was: ‘Hoe waar is literatuur?’ Leerlingen kregen de opdracht
om op grond van hun leeservaring met het boek een aantal deelvragen op te stellen,
die tot concreet onderzoek zouden kunnen leiden. Die deelvragen moesten onderzocht
worden in niet-literair bronnenmateriaal, bijvoorbeeld een achtergrondartikel dat
gewijd is aan het leven van prostituees. Daarnaast, en nu werd het bijna avontuurlijk,
moesten leerlingen gebruikmaken van mondelinge bronnen, een interview dus. Op
die manier konden ze ook allerlei andere vaardigheden ontwikkelen. U begrijpt dat
dit aanleiding heeft gegeven tot vele vermakelijke en bijzonder leerzame
verwikkelingen. Een interview van twee meisjes met een prostituee dat plaatsvond
in haar etalage, een interview met een ex-leerling van onze school die inmiddels twee
jaar gevangenisstraf achter de rug heeft en gesprekken met lesbische stellen. Voor
de leerlingen waren dit geweldige ervaringen. De presentaties die ze op basis van
hun onderzoeken moesten houden, waren doorgaans interessant, onderhoudend en
soms ook aangrijpend. Plotseling werd de les Nederlands iets van een event, werd
mijn leslokaal the place to be!
Het aardigst was toch de opmerking van een van de leerlingen dat zij
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respect had gekregen voor vrouwen die zich staande trachten te houden in het
schimmenrijk van onze maatschappij. Leerlingen gaven ook aan dat ze inzagen dat
de literatuur inderdaad kan fungeren als hulp, als kader bij het ontwikkelen van je
visie op de maatschappij, met andere woorden: dat literatuur inderdaad waarheid kan
zijn. En daar ging het om bij dit project: biedt literatuur jou, als lezer, de mogelijkheid
om de ons omringende werkelijkheid beter te interpreteren en uiteindelijk te
organiseren? De literatuur in de functie van de mythe dus.
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Bij nabeschouwing stond de vraag centraal in welke mate een verhaal beantwoordt
aan de resultaten van onderzoek, op welke punten het afwijkt en waarom dat het
geval zou kunnen zijn. Vaak bleek dat een verhaal een aantal zaken uitvergroot,
zwaarder aanzet. De leerlingen moesten in een afsluitend essay ingaan op deze
constateringen en proberen die te verklaren. Al kwamen ze niet allemaal tot
vlijmscherpe inzichten, het feit dat ze er expliciet over hadden moeten nadenken,
nodigde ze uit tot uitgebreide reflectie op het hoe en waarom van verhalen vertellen.

Andere projecten
Toen eenmaal duidelijk was dat deze werkwijze vruchten afwierp, raakte de rest van
onze vakgroep ook enthousiast. Andere projecten werden ontwikkeld, als ‘Literatuur
en eigen oordeel’, ‘Literatuur en beleving’ en een project gewijd aan poëzie. In
‘Literatuur en eigen oordeel’ staan analyse en oordeelsvorming centraal. Een literaire
roman wordt doorgaans zakelijk benaderd in analyse en argumentatie om tot een
oordeel over het verhaal te komen. In ‘Literatuur en beleving’ wordt - ter aanvulling
- een roman juist op een associatieve, creatieve manier verwerkt. De werkgroepjes
verbeelden hun beleving bij een verhaal in fotocollages,

muziekstukken, gedichten, stukken film enzovoorts.
De projecten zoals we die voor de havoleerlingen hadden ontwikkeld, bleken ook
prima toepasbaar op het vwo. Ook bood de werkwijze de mogelijkheid de verplichte
literatuurgeschiedenis op het vwo inhoud en vorm te geven. Het eerste project
fungeerde daarbij als gids, maar we vonden dat er nog een paar zaken waren die je
goed in het oog moest houden. Op de eerste plaats moest het voor leerlingen mogelijk
zijn om een aspect uit de literatuurgeschiedenis direct in verband te brengen met
onze twintigste en eenentwintigste eeuw. Zo ontstonden in verband met Mariken van
Nieumeghen uit ons project ‘Middeleeuwen’ opdrachten rondom het vrouwbeeld in
de vijftiende eeuw in vergelijking met moderne feministische invalshoeken. Moenen
werd in verband gebracht met moderne duivelsbeelden in satanistische hoek en de
leerlingen moesten op grond van het verhaal en andere (eigentijdse) onderzoeken
een filosofisch beeld geven van de functie van duivels in de samenleving. Ook in
het project ‘Romantiek’ kozen we voor een dergelijk uitgangspunt. Daarnaast hadden
we tijdens een cursus te maken gekregen met de leerstijltheorie van Kolb. Deze
Amerikaanse leerpsycholoog onderscheidt vier verschillende leerstijlen met elk hun
voorkeuren om het leerproces vorm te geven. Het vervelende voor in elk geval twee
van deze leerstijltypen is dat hun voorkeursaanpak binnen het traditionele onderwijs
maar matig tot zijn recht kan komen. Ik heb het hier over de doener (actief, trial and
error) en de dromer (reflectief, gevoelig voor sferen, onorthodox). Op termijn leidt
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dit voor een aantal leerlingen tot demotivatie of erger. Daarom besloten we om de
leden van de werkgroepen de gelegenheid te geven om meer aan te sluiten bij hun
eigen favoriete leerstijl. Om dat te bereiken bedachten we per uitgangstekst een zestal
opdrachten, die telkens gebaseerd waren op één van de leerstijltypen van Kolb. In
deze theorie is overigens sprake van maar vier leerstijlen, maar om leerlingen niet
te veel te forceren in een hoek die eigenlijk minder bij hen paste, vonden we het beter
om de vier werkgroepsleden minimaal zes keuzemogelijkheden te bieden. Zo ontstond
bijvoorbeeld de volgende opdracht voor een van de werkgroepen:

Sprookjes
Elk groepslid leest een aantal sprookjes van Grimm, Louis Paul Boon,
Godfried Bomans en Belcampo. Daarnaast vindt er een verdeling plaats
over de genres sage en mythe. Elk groepslid kiest één van deze genres en
leest daar een typerend voorbeeld van. Je moet voor de genres mythe en
sage een keuze maken uit de Germaanse verhaaltraditie. Tot slot kiezen
de leden van de werkgroep ieder één van onderstaande opdrachten. Zij
werken hun opdracht uit, brengen de gegevens in de groep en de groep
maakt op basis van deze gegevens een samenhangende presentatie van
ongeveer veertig minuten lengte. Essentieel is dat tijdens de presentatie
de onderlinge verbanden tussen de individuele opdrachten expliciet
zichtbaar worden gemaakt.

Keuzeopdrachten
1 Welke aspecten van Romantiek komen vooral naar voren in deze verhalen?
Licht dit toe aan de hand van concrete verhaalfragmenten.
2 Baken de genres onderling af: geef onderscheidende kenmerken en pas deze
toe op de verhalen.
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3 Onderzoek de functie van sprookjes op cultuur-historisch gebied en op
psychologisch gebied. Licht de onderzoeksresultaten toe met behulp van concrete
verhaalgegevens.
4 Selecteer drie wezenlijke kenmerken van sprookjes en schrijf op basis daarvan
zelf een sprookje dat zich afspeelt in de eenentwintigste eeuw. Het door jou
geschreven sprookje wordt bij de presentatie voorgelezen of verteld.
5 Onderzoek de thematiek in de Germaanse mythen; welke elementen uit deze
verhalen zijn ook voor ons, eenentwintigste-eeuwers, van belang? Houd hierover
een betoog of beschouwing.
6 De Duitse componist Wagner heeft veel gebruikgemaakt van de Germaanse
verhaaltraditie voor een aantal (zeer lange) opera's. Vertel een van Germaanse
mythen of sagen na en maak een muziekcollage dat de gebeurtenissen in jouw
verhaal ondersteunt en verdiept. De muziekfragmenten kies je op basis van je
eigen smaak. Licht je aanpak vervolgens toe.
De leerlingen gingen met dit soort opdrachten over het algemeen enthousiast aan de
gang, vooral ook omdat ze de stof op hun eigen manier te lijf konden. Verder gaven
ze aan dat ze juist veel leerden van hun groepsgenoten die een andere invalshoek
hadden gekozen. Dat bracht hen tot inzichten waar ze anders niet toe gekomen waren.
Dit werd vooral bewerkstelligd door de eis dat de groepspresentatie meer moest zijn
dan alleen maar het weergeven van ieder individueel uitgewerkte opdracht. Door
onderlinge verbanden tot absolute eis te maken, is overleg over aansluitpunten
onontbeerlijk. Een ander positief gevolg van deze methodiek is dat het leidt tot
afwisselende presentaties waarbij vaak verschillende media gebruikt worden voor
de boodschap. Op die manier werkt de Kolb-leerstijl aanpak ook nog eens positief
uit op de doceerstijlen binnen een presentatie, zodat ons diverse publiek maximaal
geprikkeld wordt. De leerlingen waren over het algemeen heel erg te spreken over
het project, omdat ze er persoonlijk meer tot hun recht komen, juist vanwege de
aansluiting bij hun voorkeursleerstijl. Extra motiverend dus, in mijn ogen.

Meesterproef
In 6-vwo leveren de leerlingen ten slotte hun meesterproef. De werkgroepjes krijgen
een nogal ruim gestelde opdracht rondom één van de twintigste-eeuwse
kunststromingen in relatie tot de literatuur. Een voorbeeld van zo'n opdracht:
Onderzoek de stroming van het dadaïsme en lees in dit verband werk van
Paul van Ostaijen. Maak op basis hiervan een presentatie van maximaal
vijftig minuten lengte die voldoet aan de volgende eisen: het literaire werk
moet centraal staan, andere kunstvormen voer je naar keuze op in het kader
van de stroming, laat zien welke elementen van de stroming ook heden
ten dage nog actueel zijn in onze maatschappij en zorg er voor dat jullie
de vier leerstijlen van Kolb in de presentatie hanteren als doceerstijlen.

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

De leerlingen geven al jaren achtereen aan dat ze dit de leukste opdracht vonden van
het hele bovenbouwcurriculum Nederlands. Ze werken met grote overgave aan de
voorbereiding van de presentatie en het publiek zit vaak op het puntje van de stoel,
omdat hun medeleerlingen er iets interessants en vooral leuks van hebben gemaakt.
Het blijkt dat juist de doenersfase tijdens een presentatie enorm wordt gewaardeerd.
Zo kreeg de hele klas bij de behandeling van het futurisme ratels, ballonnen, bellen
enzovoorts uitgereikt, als het maar lawaai maakte. Onder begeleiding van een
bandopname van de straalmotoren van een Boeing 737 kwam een fantastische
kakofonie tot stand, gedirigeerd door een lid van het werkgroepje, dat iets van de
sfeer, het levensgevoel van futurisme weergaf. Bij de werkgroep surrealisme maakte
de klas eens ter plekke een gedicht op de manier van een cadavre exquis. Veel plezier,
een geweldige sfeer en veel geleerd. Dat laatste wordt in nabeschouwingen door de
leerlingen bijna altijd expliciet aangegeven. En ik weet dat ze het stadium van sociaal
wenselijke commentaren allang voorbij zijn!

Relaxter
En zo werken we nu inmiddels al een aantal jaren uitsluitend in projectvorm aan
literatuur; twee projecten per jaarlaag en geen literatuurboek. Voor mij persoonlijk
is dit een verademing na jaren van min of meer vergeefse kennisoverdracht. Mijn
vakgroepgenoten zijn ook enthousiast en gezamenlijk stellen we de projecten jaarlijks
bij om de actualiteit bij te houden.
Over het algemeen geven ook onze leerlingen aan dat ze deze aanpak erg
waarderen. Sterke punten vinden ze vooral dat ze zich er persoonlijk veel beter in
kwijt kunnen, dat ze het goed vinden dat ze hebben leren samenwerken en dat ze
door de grotere betrokkenheid inhoudelijk meer leren dan van frontaal gegeven
collegestof. Het enige nadeel dat ze van tijd tot tijd aangeven, is dat het tijdrovender
is dan ‘gewoon uit het boek’ leren. Ikzelf vind dat dit nadeel weliswaar aanwijsbaar
is,
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maar dat wij, docenten, dit teniet kunnen doen door meer met andere vakken te
integreren en door meer vakonderdelen, bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, te
combineren binnen een onderzoek. Zo maak je ook die vakonderdelen nog
functioneler.
Ik bemerk leerzin, ik zie nauwelijks meer de weerzin die vroeger zo prominent op
mijn bureau aanspoelde. Zeker als ik terugdenk aan de tijd dat het literatuurboek met
veel geween en geknars der tanden op tafel kwam aan het begin van een lesuur.
Vervolgens vonkte ik en leverde heel wat energiestoten die de leerlingen te vaak
absorbeerden als een bliksemafleider, zonder dat ze het echt tot zich lieten
doordringen. Het was immers niet hun wereld, het was de wereld van de meneer,
van het schoolsysteem, van al die mooie heren die het beter weten dan ikzelf wat
goed voor me is. Eigenlijk is ons werk er, sinds de invoering van de
projectenmethodiek, een stuk relaxter op geworden. Veel helpen, veel begeleiden,
ingaan op vragen van de kant van de leerlingen, ideeën aandragen, genieten van
presentaties, gewoon achter in de klas, terwijl de leerlingen aan het werk zijn. Ideaal
toch?
Jan van Peer is docent Nederlands en CKV-1 op het Sint-Janslyceum in
's-Hertogenbosch.
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Literatuurgeschiedenis op internet
De literatuurgeschiedenis is in het literatuuronderwijs in de Tweede Fase
flink in de knel gekomen. Terwijl het belang van het kunnen plaatsen van
literaire werken in hun literaire en maatschappelijke context buiten kijf
staat, is er volgens de urentabellen op het havo géén en op het vwo
nauwelijks tijd voor ingeruimd. Sinds een jaar is voor dit probleem echter
een digitale oplossing voorhanden: Literatuurgeschiedenis.nl, speciaal
ontwikkeld voor het literatuuronderwijs. De site bestrijkt vooreerst alleen
de Middeleeuwen, maar aan een uitbreiding naar latere perioden wordt
gewerkt.
Hubert Slings

Literatuurgeschiedenis gemarginaliseerd
Literatuurgeschiedenis is een wezenlijk onderdeel van literatuuronderwijs, dat de
afzonderlijke literaire teksten - uiteraard de kern van dat onderwijs - in hun literaire
en maatschappelijke context zet. Het is dan ook terecht dat in de eindtermen van
leerlingen, helaas alleen op het vwo, wordt gevraagd dat ze een overzicht kunnen
geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en dat ze op grond daarvan
in staat zijn de gelezen werken te plaatsen in cultuurhistorisch perspectief.
Ironisch genoeg is de reeks beleidsbeslissingen die tot deze hooggestemde reeks
eindtermen geleid heeft, er tevens voor verantwoordelijk dat het Tweede Fase
lesschema overvol zit en de literaire doelstellingen in de daarvoor beschikbare tijd
nauwelijks bereikt kunnen worden. Na aftrek van de tijd die besteed is aan literatuur
en leesdossier resteert voor de literatuurgeschiedenis slechts een handjevol uren. Tijd
voor een grondige klassikale kennismaking is er dus niet meer. Daar komt bij dat in
de literatuurmethodes die op het ogenblik in zwang zijn de literatuurgeschiedenis er
doorgaans bekaaid afkomt. Qua omvang en allure is het gebodene nog maar een
flauw aftreksel van wat de literatuurgeschiedenissen van Piet Calis en Jo Dautzenberg
in hun hoogtijdagen - dus nog voordat ook daarvan beknopte edities werden
uitgebracht - docenten en leerlingen boden. In zekere zin is dit logisch. Het zou van
weinig realiteitszin getuigen te verlangen dat de educatieve uitgevers bij het slinken
van de urentabel nog steeds pillen van literatuurgeschiedenissen op de markt zouden
brengen, waarin docent en leerling elk wat wils zouden vinden. Al die extra bladzijden
moeten namelijk wel betaald worden, en bovendien verhogen ze de studielast die
leerlingen in hun rugzakjes moeten meesjouwen. De sterk afgenomen aandacht die
voor literatuurgeschiedenis is ingeruimd, maakt van het schoolboek echter wel een
pijnlijk procrustesbed. Het verhaal van de literatuur door de eeuwen heen speelt zich
af in een complex cultuurhistorisch spanningsveld en wordt niet alleen bepaald door
de literaire teksten zelf, maar ook door auteurs(groepen), uitgevers en publiek, door
thema's, genres en poëtica, en ga zo maar door. De literatuurgeschiedenis telt vele
facetten, waarvan er in de moderne literatuurmethodes noodgedwongen vele
onderbelicht blijven. Dat leidt onvermijdelijk tot gebrek aan nuance, en daarmee aan
betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en didactisch succes.
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Een digitale oplossing
Tijd- en ruimtegebrek hebben ervoor gezorgd dat de literatuurgeschiedenis naar de
marge van het literatuuronderwijs dreigt te verdwijnen. Dat lijkt een onontkoombare
ontwikkeling, maar toch is er een oplossing voorhanden: een website. Dankzij
grootscheepse investeringen in de laatste jaren beschikken de meeste scholen in
Nederland op het ogenblik over een eigentijdse digitale infrastructuur met toegang
tot internet. Naar het zich laat aanzien zal die digitalisering zich in de komende jaren
verder voortzetten, al was het alleen al omdat de gespendeerde budgetten het point
of no return reeds lang gepasseerd zijn. Tot nu toe is de hoeveelheid bruikbare content,
zoals dat in ict-dieventaal heet, in elk geval voor de alfavakken beperkt en is nog
niet elke docent even computer-
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vaardig als zijn leerlingen. Maar dat is geen reden om in de onderhavige situatie niet
dankbaar gebruik te maken van de vele kansen die een multimediale website biedt.
Om te beginnen is een website, met zijn mogelijkheden om via hyperlinks een
netwerk van meerdimensionale relaties te leggen, bij uitstek geschikt om de complexe
werkelijkheid van de literaire geschiedenis in kaart te brengen, zonder dat het surplus
aan beschikbare informatie tot afname van de bruikbaarheid of verhoging van de
kosten hoeft te leiden. Daarnaast biedt het medium mogelijkheden om binnen zo'n
site een ‘digitale leeromgeving’ te creëren. Daarin is het, veel gemakkelijker dan in
een boek, mogelijk

als docent of als leerling een leerlijn uit te zetten die in enkele uren te doorlopen is.
Daarachter bevindt zich op slechts een muisklik afstand een grote hoeveelheid
verdiepingsmateriaal, dat gebruikt kan worden voor opdrachten en werkstukken. Het
gevolg hiervan zal zijn dat de leerling, ook als hij slechts zijn eigen leerlijn hoeft te
bestuderen, een indruk krijgt van de omvang en rijkdom van de totale
literatuurgeschiedenis. Daarmee blijft de functie van de literatuurgeschiedenis als
Fundgrube, waarin je ongelimiteerd kunt grasduinen of - zoals dat tegenwoordig
heet - browsen, behouden.
Het meest in het oog springende voordeel van een website boven een schoolboek
dat is toegesneden op de wettelijke minimumeisen, is dan ook dat de vitale functie
van literatuurgeschiedenis als schatkamer behouden kan blijven, terwijl het toch
mogelijk is om uit die overvloed een praktische, op de onderwijssituatie toegesneden
selectie te maken, die voor de leerlingen als leidraad fungeert.

Literatuurgeschiedenis.nl
Opgezet volgens het hierboven geschetste concept is sinds maart 2002
Literatuurgeschiedenis.nl on line, een website die zowel het onderwijs als een breder
publiek van belangstellenden kan bedienen. De website is ontwikkeld met subsidie
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een
samenwerkingsverband van het Leidse onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur
en cultuur in de Middeleeuwen en de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

letteren, te vinden op www.dbnl.org. Literatuurgeschiedenis.nl bevat op het ogenblik
nog slechts de eerste periode, de literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen. Het
is het streven om de site in de komende jaren uit te breiden tot aan het heden. Een
subsidieaanvraag hiervoor is onlangs ingediend. In de huidige site wordt in twintig
beknopte hoofdstukken - van ‘Hebban olla vogala’ tot Anna Bijns - de geschiedenis
van de Nederlandse literatuur tot 1550 verteld. Deze reeks pagina's, die de ruggengraat
van de site vormt, heeft een chronologisch-thematische opzet. Elk hoofdstuk kan
afzonderlijk gelezen worden, en bevat enkele facultatieve links naar achterliggende
pagina's over teksten, auteurs en thema's. Daarbij ligt de focus op de
Middelnederlandse literatuur en cultuur, maar ook de andere Europese culturen
komen aan bod.
De opzet van de site is bepaald door de mogelijkheden en specifieke eisen van

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

13
het medium internet: de hoofdstukken zijn beknopt (zo'n achthonderd woorden per
stuk), diverse fragmenten zijn te beluisteren in voordracht of zang, de illustraties
spelen een belangrijke rol in het verhaal dat verteld wordt, en worden aangewend op
een manier die in een papieren literatuurgeschiedenis onmogelijk is: zo is er een
aanklikbare versie van Breughels spreekwoordenschilderij, er is een interactief
‘scriptorium’ over de productie van boeken en de site bevat een integraal
doorbladerbaar getijdenboek. Fokke ‘ende’ Sukke geven hier en daar hun snedige
commentaar op de middeleeuwse literatuur.

Didactische module
De afdeling Middeleeuwen van Literatuurgeschiedenis.nl bevat al met al een forse
hoeveelheid multimediale informatie, meer zelfs dan de roemruchte Lodewick in
diens hoogtijdagen aan de leerlingen voorschotelde. Elke belangstellende heeft
vrijelijk toegang tot de complete site en kan daarbinnen de hazensprongen maken
waarvoor het internet zo uitermate geschikt is. Daarnaast wordt docenten een
didactische module geboden om de site geschikt te maken voor gebruik in de
specifieke onderwijssituatie. Daartoe kan elke docent - desgewenst voor verschillende
groepen leerlingen - een gratis docenten-login aanvragen, die toegang geeft tot de
didactische module. De docent ontvangt bij zijn login tevens een aanmeldcode
waarmee zijn leerlingen zelf een eigen login kunnen aanmaken. Deze wordt
automatisch gekoppeld aan die van de docent. Kern van deze module is een ‘didactisch
filter’, dat de docent mogelijkheid biedt om een selectie te maken uit de twintig
literatuurgeschiedenispagina's. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om voor
een havo-groep, waar literatuurgeschiedenis weliswaar niet

in de eindtermen staat, maar waar het beslist niet verboden is er enige aandacht aan
te besteden, bijvoorbeeld vijf pagina's te selecteren. Als een leerling vervolgens
inlogt, verschijnt er een inhoudsopgave met de selectie van zijn docent. Onderaan
elke geselecteerde literatuurgeschiedenispagina wordt een korte
samenvattingsopdracht en een verdiepende opdracht gegeven, die on line kan worden
uitgevoerd en ingetypt. Zodra de opdracht is opgeslagen, wordt hij aan het digitale
opdrachtendossier toegevoegd en verschijnt in de inhoudsopgave een vinkje achter
die pagina, ten teken dat hij is afgerond. En dat alles in gemiddeld niet meer dan een
kwartier per pagina. De docent kan vervolgens de gemaakte vragen en opdrachten
inzien, becommentariëren en digitaal afvinken.

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

Ontvangst
Literatuurgeschiedenis.nl is nu ruim een jaar on line, en in de loop der tijd hebben
zo'n 350 docenten en 2000 leerlingen - de meeste uit Nederland en Vlaanderen, maar
ook uit Italië, Suriname, de VS en Rusland - de weg ernaartoe ontdekt. Daarnaast is
er een groeiende groep bezoekers uit het algemene publiek. Het aantal bezoeken ligt
per dag rond de achthonderd, zowel door de week als in het weekend. Inmiddels zijn
van zowel leerlingen als docenten de eerste reacties beschikbaar. Twintig
vwo-leerlingen van het Veurscollege te Leidschendam kregen nog in de testfase van
hun docent de opdracht de site van boven tot onder te onderzoeken en van hun
ervaringen verslag doen. Dat viel over het algemeen zeer gunstig uit. En onlangs
werd aan alle docentgebruikers een vragenlijst voorgelegd. Daarvan reageerde de
helft, van wie 36% inmiddels met behulp van de didactische module in de lessen
gewerkt had. Van deze docenten gaf 94% aan voldoende of geheel tevreden te zijn
over de site. Een van de voordelen van een website is dat er gemakkelijk wijzigingen
en aanvullingen kunnen worden aangebracht. Na het eerste half jaar - onderhoud
wordt met het oog op de gebruikers uitsluitend uitgevoerd in de zomermaanden zijn een aantal technische aanpassingen doorgevoerd, sommige op specifiek verzoek
van de gebruikers. Dat is een ander sterk punt van on line lesmateriaal: makers en
gebruikers staan desgewenst in direct contact, bijvoorbeeld via het docentenforum
dat onderdeel is van de site. Een van de daar geuite kritiekpunten betreft de vragen
en opdrachten, waarvan het niveau naar de zin van sommigen onvoldoende
gedifferentieerd is. Op grond daarvan zijn plannen in ontwikkeling voor een
gefaseerde vragenbank waaruit docenten en desgewenst ook leerlingen zelf kunnen
kiezen, en waarbij docentgebruikers ook hun eigen opdrachten kunnen samenstellen
en toevoegen.

Leerlingen over Literatuurgeschiedenis.nl
Astrid stelt: ‘Ik vind het werken met een website echt een vooruitgang.
Het is veel levendiger met al die
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gesproken fragmenten. Ik hoef mezelf er minder toe aan te zetten om door
te gaan, dat heb ik bij een boek wel heel snel.’ Cynthia valt haar bij: ‘Het
is een stuk leuker dan met een leerboek, alhoewel het ook wel zijn nadelen
heeft, want als internet het niet doet, of thuis de computer al bezet is, wordt
het toch alweer wat lastiger. Maar ik zou het leuk vinden als we vaker
zoiets zouden doen, het doorbreekt de sleur een beetje.’
Opvallend in de reacties is dat de site klaarblijkelijk ‘voor elk wat wils’
biedt. Zo schrijft Barbara: ‘Het leukst van de site vond ik de teksten, je
krijgt zo kleine stukjes van veel verschillende teksten te lezen en weet je
overal wat van af.’ Astrid is het met haar eens: ‘Ik vond het het leukst om
aan de hand van vragen door de tekst heen te gaan, je kreeg dan echt het
idee dat je wat meer te weten kwam. Het minst leuk vond ik de links naar
plaatjes, daar had ik niet zo'n interesse in. Er zullen ongetwijfeld mensen
zijn die dat juist het leukst vonden en daarbij als argument geven dat het
de boel wat opvrolijkt.’ Dennis meldt daarentegen: ‘Het leukst vond ik
dat er niet alleen tekst in stond, maar ook plaatjes en stukjes tekst uit oude
boeken, wat er voor zorgt dat je je aandacht er goed bij kan houden.’
Juriaan stelt: ‘De website ziet er goed verzorgd uit en is ook duidelijk in
gebruik. Het leuke van de website vind ik dat de behandelde verhaaltijes
direct verbonden met de periode waarin ze geschreven zijn met ook wat
informatie over toen. Leuk was ook dat je bij sommige teksten een
geluidsfragment kon horen.’
Over het niveau van de teksten is men tevreden. Robin: ‘De toon van de
teksten was “trekkend”. Ik wilde ze graag verder lezen.’ En Astrid schrijft:
‘Belangrijke dingen werden goed uitgelegd, maar er werd nooit te diep op
ingegaan. Ik had ook niet het gevoel dat de tekstschrijvers ons beschouwden
als mensen die er echt helemaal niks van wisten.’ Sebastiaan beaamt dat,
maar heeft ook nog een tip: ‘Het zou fijn zijn als er spellingcontrole zou
zijn bij de opdrachten.’

Docenten over Literatuurgeschiedenis.nl
Uit de onlangs gehouden docentenenquête de volgende bloemlezing: ‘In
het kader van zelfwerkzaamheid in de Tweede Fase en de bijbehorende
vermindering van het aantal lesuren is dit een prima manier om de leerling
in eigen tempo door de leerstof heen te loodsen.’ ‘Prachtig materiaal dat
leerlingen op inspirerende wijze motiveert voor literatuur.’ ‘De
geschiedenis van de literatuur gaat leven voor de leerlingen.’ ‘Heel prettige
en motiverende manier van werken, het brengt de oude literatuur echt
binnen hun wereld. Door het vele visuele materiaal krijgen de teksten een
meerwaarde. De transcriptie in modern Nederlands maakt het geheel ook
veel toegankelijker.’ ‘Interessant, boeit de leerlingen en is goed verzorgd,
het taalgebruik is geschikt voor de doelgroep.’ ‘Overzichtelijk, goed te
begrijpen, voldoende afwisselend.’ ‘De vele extra's zijn leuk opgezet en
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uitgewerkt, en geven fleur en kleur aan het geheel. Het gaf mij als
niet-Neerlandicus een goed handvat bij datgene wat we binnen de vakgroep
GLO hadden afgesproken.’ ‘Ik vind de website een schoolvoorbeeld van
hoe het moet.’ ‘Het scriptorium bleek erg geschikt voor mijn 4-havo
leerlingen.’ ‘Er mag in de opdrachten wel meer van de leerlingen geëist
worden.’ ‘Graag meer gefaseerde en verdiepende opdrachten.’ ‘Leerlingen
vinden het moeilijk om informatie van de website te selecteren die
belangrijk is in verband met de toets.’ ‘Wetenschappelijk verantwoord,
uitstekende vormgeving. Zonde dat de literatuurgeschiedenis onvoltooid
is.’

Tot slot
Digitalisering is geen doel op zich en internet is allesbehalve het wondermiddel voor
de vele onderwijskundige en vakinhoudelijke problemen die het gevolg zijn van de
invoering van de Tweede Fase. Dit artikel pleit dan ook niet voor onbeperkte
digitalisering van schoolmateriaal. Steeds zal een docent de didactische afweging
moeten maken of de computer een adequaat middel is voor zijn leerlingen en het
onderwijsproces.
De beperkingen van het medium moeten goed onder ogen worden gezien. Allereerst
is technische betrouwbaarheid zowel op school als bij de aanbieder onontbeerlijk.
Verder is niet elke docent en leerling even happig op het werken met computers.
Daar komt bij dat niet alle leerlingen thuis over een geschikte internetverbinding
beschikken om hun huiswerk on line te kunnen doen. Voor het literatuuronderwijs
geldt dat het lezen van complete literaire teksten van het scherm (nog?) bepaald geen
aanbevelenswaardige optie is, hoe bruikbaar digitale hulpmiddelen als Laurensz
Janszoon Coster of zijn professionele opvolger www.dbnl.org ook zijn. De reeks
Tekst in Context met uitgaven van teksten
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met daarbij veel informatie over de maatschappelijke context is bewust in boekvorm
opgezet, en zal ook in die vorm worden voortgezet. Bovenal geldt echter - het kan
in deze tijd niet voldoende beklemtoond worden - dat uiteindelijk de docent de
methode is, en dat een website het nooit verder mag schoppen dan hulpmiddel in het
onderwijsproces. Uit de reacties van de eerste generatie gebruikers blijkt dat
Literatuurgeschiedenis.nl aan die voorwaarde voldoet, en dat het als voorbeeld van
didactische digitalisering een aantrekkelijk en bruikbaar hulpmiddel is om de
literatuurgeschiedenis in het literatuuronderwijs de plaats te kunnen geven die hij
verdient.
Hubert Slings is als beleidsmedewerker onderwijs en docent literatuurdidactiek
verbonden aan de letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij
hoofdredacteur van de websites Literatuurgeschiedenis.nl en Bijbelencultuur.nl, en
vormt hij samen met Frits van Oostrom de hoofdredactie van de serie Tekst in Context.
In 2000 promoveerde hij op een onderzoek naar Middelnederlandse literatuur in het
voortgezet onderwijs.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
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Meer informatie
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Via de hoofdpagina van Literatuurgeschiedenis.nl is onder de knop ‘docenteninfo’
een beknopte docentenhandleiding beschikbaar.
Via het mailadres login@literatuurgeschiedenis.nl kan, onder vermelding van
naam en de adresgegevens van de school, een gratis docenten-login aangevraagd
worden.
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‘Het is een verarming als jongeren deze klassiekers alleen nog als
strip of film kennen’
Eigentijdse hervertellingen van eeuwenoude boeken
De Vlaamse auteur Ed Franck werkt al ruim tien jaar aan een reeks
herbewerkingen van klassieke literaire werken. Dat kunnen stoere classics
als Robinson Crusoë en Moby Dick zijn, maar ook ever lasting
liefdesverhalen als Aeneas en Dido en Abélard en Héloïse. Omdat de
fysieke afstand Brussel-Amsterdam nogal groot is en de agenda's nogal
vol een vraaggesprek per e-mail. Een heropleving van de oude werken?
Anne-Mariken Raukema
Ed Franck is, zoals wordt gezegd, een laatbloeier, maar wel een uiterst productieve.
Op zijn vierenveertigste debuteerde hij in 1985 bij uitgeverij Clavis met Spetters op
de kermis, een boek dat in 2002 zijn derde druk zou beleven. Tussen het jaar van
debuteren en nu zijn meer dan vijftig boeken van zijn hand verschenen, voor kleuters,
kinderen, jongeren. Onder meer harde detectives, psychologische romans, gedichten
voor jongeren en historische romans. Franck was tot zijn pensionering docent
Nederlands en Engels op een college in Hasselt, de hoofdplaats van Belgisch Limburg.
Franck en Henri van Daele, een andere Vlaamse auteur, vatten het plan op om een
reeks klassiekers voor de jeugd te bewerken. Van Francks hand verschenen in de
reeks Averbode Klassiekers onder meer Michael Strogoff naar Jules Verne (1993),
De man op de schimmel naar Theodor Storm (1994), Moby Dick naar Herman Melville
(1995) en De put en de slinger, tien verhalen naar Edgar Allan Poe (1997). Als aparte
uitgave verscheen in 1996 ook nog Parcival naar Chrétien de Troyes en Wolfram
von Eschenbach. Intussen had Franck ook het plan opgevat om in zijn eentje een
aantal beroemde liefdesverhalen uit het verleden te hertalen. De reeks kreeg de naam
Averbode Valentijn. Er verschenen in het totaal acht delen: in 1995 Romeo en Julia
en Tristan en Isolde, in 1996 Aeneas en Dido en Carmen, in 1997 Beatrijs, in 1999
Medea, in 2000 Salomé en in 2002 Abélard en Héloïse.
Abélard en Héloïse werd in 2003 met de Boekenleeuw bekroond. Het verhaal
speelt zich af in de twaalfde eeuw. De jonge, veelbelovende studente Héloïse komt
in contact met kanunnik en filosoof Abélard. Er ontstaat een romance die vanaf dan
Héloïses leven zal beheersen. Ze treedt tegen haar zin in in het klooster, maar de
passie voor Abélard blijft. Vanaf haar sterfbed blikt Héloïse terug op haar leven. De
jury van de Boekenleeuw sprak: ‘Meeslepend als de onmogelijke liefde die erin
beschreven wordt, boeiend als de hoofdfiguur en even hartstochtelijk is dit boek. Het
neemt je mee als een wilde rivier, soms rustig stromend tussen brede oevers maar
meestal bruisend tussen scherpe rotsen. Het verhaal is even klassiek als modern, even
middeleeuws als tijdloos. De basis is een bekend verhaal over een tragische liefde.
Toch is dit boek niet zomaar een bewerking, de auteur gaf zijn personages een heel
eigen persoonlijkheid die ook lezers van nu niet onberoerd laat. Bovendien werkt hij
thema's uit die van alle tijden zijn: passie en de pijn van een onmogelijke liefde,
onafhankelijk denken, geloofstwijfel en religieus fanatisme.’

Heiligschennis
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De eerste vraag aan Franck betreft de aanleiding van de reeks. Niet eens zozeer de
vraag van wie het idee kwam, de auteur of de uitgever of een ander, maar meer ‘het
waarom’. Franck: ‘Veel mensen vinden dat je van de klassiekers moet afblijven,
omdat het een vorm van heiligschennis zou zijn. Maar ze vergeten dan dat enerzijds
de klassiekers indertijd haast allemaal voor volwassenen zijn geschreven en anderzijds
in een literair idioom zijn gesteld dat hoe dan ook gedateerd is. Soms zelfs zodanig
dat ze voor een niet gespecialiseerde lezer, en dus per definitie voor de jeugd, haast
onleesbaar zijn geworden. Geef bijvoorbeeld
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een niet bewerkte vertaling van Robinson Crusoë in handen van een hedendaagse
jongere, en hij zal gegarandeerd na één hoofdstuk het boek dichtslaan. Wat in veel
gevallen een studieobject voor doctorandussen is geworden, kan je niet zomaar in
handen van jongeren geven.’
Ofwel: als volwassen lezers en schrijvers van de klassiekers afblijven, blijft de
jeugd er ook van af. Maar wat is dan de winst? Franck kiest voor de creatieve
bewerking, of hertaling, op voorwaarde natuurlijk dat die respectvol is: ‘De diepere
lagen van het boek, zijn sfeer, zijn bedoelingen mogen niet verraden worden. Veel
klassieke verhalen worden misbruikt door de audiovisuele media, als opstapje om
bepaalde commerciële producten vlotter aan de man te brengen. Vaak tref je dan
alleen maar vage echo's van het oorspronkelijke werk aan en heeft men zich beperkt
tot enkele hoogtepunten van de verhaallijn, terwijl de “diepte” vaak wordt genegeerd.
Een tekenfilm bijvoorbeeld over Gullivers reizen, waarbij de rijke ondergrond van
deze klassieker vervluchtigt in Disney-achtige scènes, is haalbaar voor vierjarigen.’

Bedoelingen
Dan terug naar het begin: wie kwam op het idee van de reeks bewerkingen,
vertalingen? Daarop meldt Franck duidelijk: ‘Het idee kwam eigenlijk van Henri
van Daele. Toevallig belandde ik samen met hem op een hotelkamer tijdens de
internationale boekenbeurs van Bologna. Hij vertelde me dat hij met het plan rondliep
een aantal klassiekers te bewerken, maar dat hij er niet graag in zijn eentje aan begon.
Ik had er wel zin in om een aantal titels voor mijn rekening te nemen. Henri had
goede contacten met uitgeverij Averbode en de uitgever, Norbert Vranckx, had er
meteen oren naar.’ Wat betreft de keuze van de titels bleef

ook niets duister: ‘De uitgever liet ons volledig vrij. Henri en ik verdeelden rustig
de titels onder elkaar. Wie het eerst op de proppen kwam met een bepaalde titel, kon
aan de slag gaan. Zo simpel is het als je mekaar goed verstaat.’
De vraag dient zich aan: wat wil een uitgever, een auteur - of twee, dan wel samen
- met een reeks die op het eerste gezicht moeilijk verkoopbaar lijkt? Volgens Franck
zaten daar verschillende bedoelingen achter: ‘In de eerste plaats waren de vorige
reeksen bewerkingen, van bijvoorbeeld Oud Goud en Prisma Beroemde Avonturen,
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duidelijk het werk van redacteurs en we vonden ze rechtuit gezegd niet zo geslaagd.
We gingen er, samen met de uitgever, van uit dat bewerkingen, gemaakt door mensen
die zelf boeken schrijven, iets meer te bieden zouden hebben. Daarnaast vonden we
ook dat nieuwe generaties jeugdigen recht hebben op nieuwe bewerkingen, die
rekening houden met de verworvenheden van de moderne jeugdliteratuur. En tenslotte
meenden we dat de klassiekers behoren tot het culturele patrimonium, omdat hele
generaties ermee zijn opgegroeid. En zoals we het nuttig vinden om kinderen in
contact te brengen met musea, muziekopvoeringen, architectuur en zo meer, is het
even nuttig om ze in contact te brengen met de klassiekers op boekengebied. Het
zou een verarming zijn als de jeugd deze klassieke verhalen alleen nog zou kennen
in een irrelevante vorm, als een stripverhaal, animatiefilm of tv-feuilleton.’
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Dichtbij
Op de vraag hoe Franck omgaat met de originele tekst, in de zin van zo dicht mogelijk bij de tekst blijven, dan wel of hij zich enige mate van vrijheid veroorlooft
waar het gaat om de hervertelling is het antwoord iets minder eenduidig. Het verschilt
ook van boek tot boek: ‘De mate van “afwijking” verschilt van boek tot boek. Meestal
blijf ik de oorspronkelijke verhaallijn wel aanhouden. Maar bij drie Valentijnboeken
lag dat anders. Bij Medea bijvoorbeeld heb ik een eigen antwoord gezocht op de
vraag: hoe komt deze moeder er in godsnaam toe om haar kinderen het leven te
benemen? De demonische, barbaarse interpretatie van Sophocles zei me niet veel.
Een ander voorbeeld, voor Salomé had ik als inspiratiebron maar een tiental regeltjes
uit het Nieuwe Testament; het fragment waarin sprake is van de dood van Johannes
de Doper. Het bijbelse antwoord op de vraag waarom het meisje het hoofd van
Johannes de Doper vroeg in ruil voor haar dans, vond ik te simpel: “omdat haar
moeder haar vroeg dit te doen”. Weer heb ik daar een eigen antwoord gegeven. En
tenslotte bij Abélard en Héloïse beschikte ik maar over enkele authentieke fragmenten,
te vinden in hun briefwisseling. De psychologie van beide personages en de drijfveren
van hun daden moest ik zelf verzinnen.’ Franck schreef nawoorden bij zijn
bewerkingen, waarin hij de keuzes toelicht. Op wat meer ‘technische’ aspecten die
bij het bewerken komen kijken gaat Ed Franck graag in. Ten eerste het moderniseren
van de taal naar de doelgroep toe - twaalfplussers rond het jaar 2000: ‘Je moet
archaïsch of ronkend woordgebruik vervangen. Je moet de zinslengte soms aanpassen,
fragmenten verlevendigen door het toevoeging van dialogen. Je moet ook schrappen
in vermoeiende opeenstapeling van bijvoeglijke naamwoorden. Dat soort zaken dus.’
Ook vindt Franck: ‘Je moet te lang uitgesponnen scènes absoluut inkorten. Te
lange beschrijvingen van personages of decors werken niet, je hebt geen zin meer
om te lezen. Overbodige passages die het verloop van de handeling nodeloos vertragen
en herhalingen: van hetzelfde laken een pak. Ook een te lange aanloop naar het
eigenlijke verhaal, langdradige overgangen en opvulscènes die de spanningsboog
breken. Hetzelfde geldt voor bijbelse of filosofische uitstapjes, of erger nog, pedante
schoolmeesterij, of de liquidatie van overbodige randfiguren. Ongeveer het ergste
zijn te losse verhaaldraadjes, om een beter zicht op de complexe plot te creëren.’
Ofwel: het inkorten van alles wat te wijten is aan een gedateerd romanconcept en
de jeugdige lezer uit zijn leesritme haalt, zonder aan de kern en het eigene van het
boek te raken. Franck gaat verder: ‘Het versoberen van sentimentaliteit en
melodramatiek, wat zo populair was in oude romans, daar moet op een moderne
manier over gevoelens geschreven worden.’
De laatste drie ‘technische’ zaken om de lezer te verleiden en vast te houden noemt
Franck in het kort: ‘Belangrijk is om bepaalde dorre scènes te verlevendigen en in
te kleuren. Dan zijn er de meer structurele ingrepen: scènes soms op een andere
manier rangschikken om een logischer geheel of een betere spanningsboog te
verkrijgen. En ten slotte wat ik omvormen of transponeren noem: bijvoorbeeld
bespiegelingen en preekachtige fragmenten vervangen door moderne introspectie.’

Onderscheidingen en trends
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Op de vraag of de onderscheiding voor Abélard en Héloïse met de Boekenleeuw na vier boeken die met de Boekenwelpen waren onderscheiden - een rol speelt rol
voor de toekomst, ofwel of Franck het als een aanmoediging of juist als een mooi
moment om te stoppen antwoordt hij: ‘Voordat Abélard en Héloïse werd bekroond
had ik al besloten dat het het laatste deel in de Valentijnreeks zou worden, gewoon
omdat ik het gevoel had dat dit een hoogtepunt was dat ik niet meer zou kunnen
overtreffen. Eindigen in schoonheid dus. Wat de klassiekers buiten de Valentijnreeks
betreft, ga ik nog even door. Volgend jaar verschijnen bewerkingen van De
klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo en 20.000 mijlen onder zee van
Jules Verne. Wat daarna eventueel nog volgt, weet ik nog niet.’
Wanneer we komen te spreken over tendensen of toevalligheden - kijk om je heen
en zo de bewerkingen van klassiekers voor toneel of film als Romeo en Julia, Carmen
en Medea - meent Franck: ‘Ook in de literatuur zijn er “golven”, denk bijvoorbeeld
aan de griezelgolf in de jeugdliteratuur en de Harry-Potterachtige golf heden ten
dage. Blijkbaar liggen de klassiekers opeens ook weer goed in de markt, maar vraag
me niet waarom. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat het meestal toch
wel steengoede verhalen zijn, want het zijn natuurlijk niet voor niets klassiekers
geworden. Alleen moet “het stof ervan afgeblazen worden”, om hen een nieuwe
glans mee te geven.’
Anne-Mariken Raukema is hoofdredacteur van Tsjip/Letteren en werkt bij Stichting
Lezen.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
De boeken van Ed Franck zijn verschenen bij Clavis, Infodok en Querido. Zijn
hertalingen verschenen bij Altiora Averbode.
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Thomas Rosenboom en de historische roman
Thomas Rosenboom is een opmerkelijk auteur. Hij is schrijver van slechts
enkele boeken, maar het zijn wel stuk voor stuk boeken die bejubeld en
bekroond worden: bijna allemaal lijvige historische romans. Tot voor kort
leefde Rosenboom in de luwte, mediamijdend. Maar daar maakt het feit
dat hij het Boekenweekgeschenk 2004 heeft geschreven, natuurlijk korte
metten mee. Een overzichtsartikel bij Rosenboom en zijn historische
romans.
Joop Dirksen
De historische roman is een genre dat al een lange geschiedenis heeft en in die
geschiedenis behoorlijk van karakter is veranderd. De man die vaak als grondlegger
van het genre wordt genoemd, is Walter Scott (1771-1832). Bij hem, een romanticus,
stond de verheerlijking van het verleden voorop. Ivanhoe uit 1819 bijvoorbeeld toont
riddermoed, heldhaftigheid.
In Scotts voetsporen traden auteurs uit allerlei taalgebieden: Hendrik Conscience
met De Leeuw van Vlaanderen (1838) en Leo Tolstoj met Oorlog en vrede (1869),
om maar wat voorbeelden te noemen. Ook onze Nederlandse romantiek kent nogal
wat - lijvige! - historische romans: De Roos van Dekama uit 1836 en Ferdinand
Huyck uit 1840 van Jacob van Lennep, De schaapherder uit 1838 van Jan Frederik
Oltmans en Hermingard van de Eikenterpen uit 1832 van Aernout Drost. In de
neoromantiek vindt er een kleine opleving plaats van het genre. In de boeken uit deze
periode wordt het verleden gebruikt als sfeervolle achtergrond. Voorbeelden bij ons
zijn sommige romans van Arthur van Schendel, als Een zwerver verliefd (1904) en
Een zwerver verdwaald (1907). In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben zeer
uiteenlopende auteurs historische romans geschreven; voor het gemak maar even
gedefinieerd als ‘boeken waarin de tijd van handeling voor de auteur zelf ook al tot
het verleden behoort’ - anders wordt natuurlijk elke contemporaine roman spoedig
een historische. De Tweede Wereldoorlog zelf was overigens voor heel veel auteurs
een historische periode die inspireerde tot het schrijven van romans. Er valt een
compleet artikel te schrijven over de geschiedenis van de roman over de Tweede
Wereldoorlog: met hoofdstukken als ‘romans van overlevers’ (Het bittere kruid van
Marga Minco), ‘heldenverhalen’ (Theun de Vries, Het meisje met het rode haar),
‘kritische romans’ (Pastorale 1943 van Simon Vestdijk), ‘collaboratie en verzet’
(Het verdriet van België van Hugo Claus en De aanslag van Harry Mulisch),
‘tweede-generatieromans’ (De dochter van Jessica Durlacher) enzovoorts.

Moderne historische romans
In ons taalgebied zijn historische romans gepubliceerd bijvoorbeeld door Hella Haasse
en Helga Ruebsamen, die hun kennis van de Indische wereld gebruiken in
respectievelijk Heren van de thee en Het lied en de waarheid. Duidelijk is dat beide
schrijfsters met weemoed terugkijken op de wereld waarin zij opgroeiden, dat ze eer
betuigen aan het land van hun jonge jaren; de een via een op historisch materiaal
berustend relaas, de ander voor een reconstructie van haar eigen jeugd. Nelleke
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Noordervliet bracht in Tine of de dalen waar het leven woont een vrouw tot leven
die tot dan toe niet veel meer was dan een voetnoot was in het leven van onze grootste
auteur, Multatuli. Arthur Japin publiceerde onlangs Een schitterend gebrek, waarin
hij een andere historische figuur, Casanova, in de schijnwerpers zette. Deze twee
boeken zetten een historische figuur in een ander licht, vanuit een interesse in die
persoon. Helene Nolthenius is gefascineerd door de Middeleeuwen en door Italië,
en toont dat bijvoorbeeld in Duecento. Zwerftocht door Italiës late Middeleeuwen
en in Een man uit het dal van Spoleto. Margriet de Moor schetst de levensstijl in
Italië in een iets latere tijd, maar beide schrijfsters tonen zeden en gewoonten in een
opmerkelijk land in een tamelijk ver verleden. Allemaal auteurs die dus niet hun
eigen tijd als achtergrond kiezen, maar om een of andere reden de voorkeur geven
aan een historische roman. Waarom die keuze?
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Aristoteles schreef in zijn Poetica: ‘Literatuur is filosofischer dan geschiedschrijving,
die slechts het eenmalige beschrijft.’
Historische romans zouden dus het algemeen menselijke kunnen presenteren tegen
een historische achtergrond. Maar wat is de meerwaarde van die achtergrond? Van
Walter Scott is de uitspraak: ‘Historische fictie en geschiedschrijving kunnen elkaar
uitstekend aanvullen.’
De historische roman heeft, daar zijn alle partijen het wel over eens, over het algemeen
echter geen historiografische waarde. Probleem voor de lezer is immers dat zinnige
en correcte uitspraken over de historische werkelijkheid gecombineerd kunnen worden
met onzinnige. Scott is daar heel open over: ‘I have buried myself in libraries to
extract from the nonsense of ancient days new nonsense of my own.’
Als we het hebben over de historische romans van Thomas Rosenboom is een citaat
van Groezinger veelzeggender: ‘Historische romans vertellen ons meer over de
opvattingen van de auteur en zijn tijd dan over de beschreven periode.’

Thomas Rosenboom
Thomas Rosenboom werd geboren in 1956 als tweede kind in een gezin van drie.
Hij studeerde drie jaar psychologie in Nijmegen en daarna letteren in Amsterdam,
welke studie hij cum laude afrondde met een scriptie over Johannes Kinker, die als
eerste het werk van Emmanuel Kant in Nederland introduceerde. In 1983 debuteerde
hij met De mensen thuis, drie verhalen rondom één hoofdpersoon, Timon, een jongen
die met een mengeling van zelfingenomenheid en wereldvreemdheid zich geen plaats
weet te verwerven in zijn omgeving. Vriend van verdienste uit 1985 is een roman
gebaseerd op een moordzaak uit de jaren vijftig De ware geschiedenis krijgt in
Rosenbooms handen een ander einde, maar het gaat hem duidelijk ook veel meer
om het karakter van de hoofdpersoon dan om de gebeurtenissen. Die hoofdpersoon
is een jongen met een minderwaardigheidscomplex, die vriendschap probeert te
kopen door illegale klussen op te knappen voor rijke, verwende jongens uit een milieu
dat duidelijk niet het zijne is, maar waar hij graag toe zou behoren.
De eerste ‘echte’ historische roman van Rosenboom is Gewassen vlees uit 1994:
een omvangrijke roman die zich afspeelt in de achttiende eeuw. Hoofdpersoon is
Willem Augustijn van Donck, de vijfendertigjarige fatterige zoon van een Friese
burgemeester. Hij is jurist, aangesteld als baljuw in Zeeuws-Vlaanderen, maar is
alleen bekommerd om zijn relatie met zijn vader. Die houdt afstand en Willem
probeert zijn gunsten te winnen door zich te bewijzen in een dubieus project.
Tussendoor leeft hij zich uit op ondergeschikten, wordt heen en weer geslingerd in
uiteenlopende, maar steeds erg hevige emoties: wreedheid en medelijden wisselen
elkaar vaak snel af.
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In 1999 verschijnt Publieke werken, een verhaal dat zich afspeelt aan het begin van
de negentiende eeuw. Een plattelandsapotheker, Anijs, en een vioolbouwer, Vedder,
moeten opboksen tegen een omgeving die zij als vijandig ervaren. Door een gebrekkig
zelfbeeld en een nog gebrekkiger inschatting van hun situatie gaan ze ten onder, al
ervaren ze dat zelf niet als zodanig.
In 2003 verschijnt De nieuwe man, een verhaal dat zich opnieuw afspeelt in het
begin van de negentiende eeuw. Scheepsbouwer Bepol, in zijn woonplaats Wirfum
een notabele, maar temidden van zijn collega's op de vergaderingen van
Scheepsbouwersvereniging een vleesgeworden minderwaardigheidscomplex en als
gevolg daarvan behoorlijk paranoïde. Hij geeft zijn meesterknecht Niesten, door wie
hij gefascineerd wordt, niet alleen de hand van zijn enige dochter, maar benoemt
hem ook tot zijn opvolger. Hij stimuleert hem tot eigen inbreng in het bedrijf, maar
als Niesten een verrassend grote order binnenhaalt in een tijd van slapte, reageert
Bepol daar vanuit een mengeling van heel uiteenlopende gevoelens zó onhandig op
dat wat een succesverhaal had moeten worden, uiteindelijk een regelrechte tragedie
wordt.

Rol van de historie
Wat is nu de plaats, de rol van de historie in het werk van Rosenboom? Rosenboom
zelf heeft zich een aantal malen uitgesproken over dat aspect: ‘Ik wil in eerste instantie
onderhoudend vertellen, vermaken; ik stel het belang van een goede plot boven de
stijl. Ik probeer voortdurend de aandacht gevangen te houden door een niet aflatende
spanning. In iedere scène moet er iets op het spel staan, moet er strijd worden gevoerd.
Mij is het in de eerste plaats te doen om de uitbeelding van een dramatisch gegeven
dat niet speci-
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fiek historisch is bepaald. Het gaat mij om de hybris, waar het menselijk bestaan
steeds onder gebukt gaat. In hun pogingen om boven hun eigen beperkingen uit te
stijgen schieten mensen meestal hun doel voorbij. De hoofdpersonen bij mij zijn
geen slachtoffer, ze graven hun eigen graf. Het tegelijkertijd komische en tragische
van deze strevingen fascineert mij, niet zozeer de historische context waarin de
drama's plaatsvinden.’
Deze relativering wordt ontkracht in een ander interview: ‘De mooiste romans uit
de wereldliteratuur spelen zich af op een min of meer afgesloten en voor de meeste
mensen onbekende locatie: het onbewoonde eiland van Robinson Crusoë, de kastelen
van de koningsdrama's van Shakespeare. Dat effect van afgeslotenheid en vreemdheid
is er vaak ook bij een verhaal dat in het verleden speelt. Misschien wel omdat het
verleden voor ons afgesloten en vreemd is. Ik houd van boeken die zich in een
“andere, ver verwijderde” wereld spelen, waarin zich dan toch het eeuwig-menselijke
drama voltrekt.’
Schrijven over mensen uit onze eigen tijd kan Rosenboom niet, zegt hij: ‘Deze tijd
is zó sterk materialistisch van aard, dat het enige thema dat telt, de hebzucht is.’
Terwijl het bij Rosenboom gaat om thema's als aanzien, eer, erkenning. Of dat
overigens zaken zijn die in onze tijd niet meer spelen, valt te betwijfelen. Maar hij
stelt dat hij onmogelijk drama kan peuren uit het heden: ‘Een verhaal moet zich
afspelen in een maatschappij met waarden en normen, waar de karakters tegen
aanlopen. In onze tijd “kan alles”, is er geen schaamte meer.’

De Rosenboomhoofdpersoon
Uit de historische romans van Rosenboom

leer je in ieder geval, zoals Groezinger stelde, de auteur goed kennen: elk van zijn
boeken heeft ongeacht de periode waarin het verhaal speelt steeds dezelfde
Rosenboomhoofdpersoon in een typische Rosenboomverhaallijn: een man met een
minderwaardigheidscomplex, is gefascineerd door een Ander, die Autoriteit uitstraalt
of bezit. Hij wil indruk maken op die Ander, erkend worden door hem, maar in zijn
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streven daarnaar overschat hij zijn eigen mogelijkheden, met een fatale afloop als
gevolg. Opvallend is dat de hoofdpersoon bij Rosenboom met zijn auteur meegroeit
in leeftijd, in volwassenheid: in zijn eerste boek, De mensen thuis is de hoofdpersoon
een jongetje, in Vriend van verdienste een adolescent, in Gewassen vlees een twintiger,
en in Publieke werken en De nieuwe man een oudere man. De jongere hoofdpersonen
hebben allemaal ook openlijk agressieve, (bijna) sadistische trekjes, bij de oudere
hoofdpersonen is dat aspect veel minder duidelijk aan de orde. Rosenboom zegt
daarover dat hij zelf pas laat de puberteit met de bijbehorende hardheid en agressie
achter zich heeft gelaten en nu zijn hoofdpersonen dus ‘menselijker’ maakt. In die
hoofdpersonen botsen zelfoverschatting en besef van eigen nietigheid, is er
machtswellust naast empathie, krachtig (ogend) optreden naast ontreddering. Rosen-
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booms hoofdpersonen praten en praten en praten, als een bezwering van de stilte. Je
krijgt als lezer regelmatig de neiging om hen in hun eigen belang de mond te snoeren.
Bepol uit De nieuwe man realiseert zich een aantal malen dat hij alleen door te blijven
praten het gevoel kan houden dat hij de situatie beheerst: ‘Zijn praten was een lopen
over dun ijs: zodra hij staan bleef begon het ondraaglijk te kraken en moest hij weer
verder, maar hij wist niets meer.’
En: ‘Wilde Gaat [zijn vrouw, JD] dat hij zweeg? Maar wie zou er dan praten? Nu al
kreeg hij het gevoel alsof ze ondergedompeld raakten in de stilte; als hij niet snel
verder sprak zouden ze nooit meer bovenkomen - zijn praten leek op watertrappen,
maar dan met drie mensen op zijn schouders.’

Taalgebruik
Al in Rosenbooms eerste werk, De mensen thuis, is het taalgebruik opvallend.
Recensenten spreken van ‘archaïsch’ taalgebruik, dat vervreemdend werkt.
Verschillende keren wordt de vergelijking gemaakt met Reves Werther Nieland, dat
niet alleen een ongeveer even oude hoofdpersoon kent, maar ook in een ietwat
plechtstatige taal is verteld, waarbij ook enige vervreemding optreedt: in beide boeken
wordt de wereldvreemdheid van de jongen benadrukt door zijn verheven manier van
praten, de voorliefde voor het ritueel, de bezwering die steunt op plechtige frasen.
Met name het taalgebruik in Gewassen vlees trekt natuurlijk de aandacht: Rosenboom
heeft een twintigste-eeuwse versie van het achttiende-eeuwse Nederlands ontwikkeld.
Dat stelt eisen aan de lezer, maar eenmaal gewend aan de stijl zit de lezer compleet
in een voorbije tijd en mentaliteit. Ook in Publieke werken en De nieuwe man valt
het taalgebruik op, tref je woorden aan die allang verdwenen zijn uit Van Dale. Het
verdient aanbeveling een oudere Van Dale bij de hand te hebben, wil je ten minste
alle onbekende goed-Nederlandse woorden opzoeken. Die voorliefde voor
plechtstatige, ietwat archaïsche taal komt voort uit Rosenbooms instelling ten aanzien
van de moderne tijd: hij wil ‘de volle breedte’ van de Nederlandse taal benutten, een
poging om op te boksen tegen het steeds verder versimpelen van onze taal: ‘leuk’
als alomvattend waarderingswoord is een gruwel in het oog van Rosenboom. Aan
de lezer worden dus wel eisen gesteld, maar ook voor wie niet elk onbekend woord
meteen opzoekt in het woordenboek - weet u wat een ‘verwulfde boeg’ is, of een
‘sprille blik’? - is het effect over het geheel genomen positief: de sfeer van
afstandelijkheid wordt door het taalgebruik heel sterk voelbaar.

Moderne mens
Tijdsbeeld en taalgebruik dragen bij aan de merkwaardige mix van betrokkenheid
en afstand die je als lezer voelt. Het is duidelijk dat Rosenboom zich contenter voelt
in voorbije tijden dan in het hier en nu: in de historische roman kan hij zijn visie op
de moderne mens en de moderne tijd uitstekend kwijt.
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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
Alle gebruikte citaten die niet afkomstig zijn uit het werk van Rosenboom komen
uit de dissertatie van Serge Heirbrant: Componenten en compositie van de
historische roman, Gent, 1995.
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De holocaust: een verhaal voor de jeugd
Een brede visie op een enge gebeurtenis
In het kader van mijn opleiding schreef ik een scriptie over de holocaust
in de jeugdliteratuur. Hierin vertrok ik vanuit de stelling van Katrien
Vloeberghs: ‘Over de holocaust en het nationaal-socialisme werden de
jongste dertig jaar heel veel jeugdboeken geschreven. Nochtans valt deze
thematiek nauwelijks te rijmen met de normen en conventies van
jeugdliteratuur. Hoe gaan auteurs om met deze paradox?’
In dit artikel wens ik me te beperken tot de inhoudelijke en thematische
beschrijving van vijf romans die ik in mijn onderzoek heb gebruikt teneinde
geïnteresseerde leraren te attenderen op deze boeken met een ‘slecht’
einde. Ze maken immers een aantal pertinente vragen en oorlogsgruwelen
in de klas bespreekbaar.
An De Ridder
Gezien het ruime aanbod jeugdboeken over de holocaust, vormen de vijf hieronder
besproken boeken - Oorlog zonder vrienden, Het verborgen dorp, De uitverkorene,
Sonate in Auschwitz en Ik heb geen naam - geen representatie van het beschikbare.
De meeste boeken gaan immers over een joods kind of een joodse familie die het
slachtoffer zijn van steeds toenemende antisemitische maatregelen tot ze uiteindelijk
gedeporteerd worden of moeten onderduiken. Het slot is daarbij meestal een happy
end, een kwestie van de jeugdige lezers toch een beetje te ‘sparen’. Maar het kan
ook anders. Boeken zoals Oorlog zonder vrienden, Het verborgen dorp en De
uitverkorene bewijzen dit. Niet zelden kregen de auteurs van deze verhalen kritiek
te verwerken omwille van hun ‘gewaagde’ perspectieven. Zij bekijken de oorlog
eens niet vanuit het standpunt van het slachtoffer of wagen zich zoals Ron Langenus
aan een origineel verhaal met verschrikkelijke afloop. Toch is reeds gebleken dat
ook deze boeken in trek zijn bij de jeugd - en terecht.
Elk verhaal dat hier wordt besproken, wordt verteld door een kind. De vijf boeken
zijn zo gekozen dat ze telkens een verschillend perspectief op de holocaust bieden.
Wanneer men jonge lezers een perspectiefrijk beeld schetst, wordt het voor hen
misschien duidelijker dat er in een oorlog veelal geen sprake is van ‘witte’ of ‘zwarte’
personages. Het is een manier om aan te tonen dat veel mensen geen keuze hebben
en zich uit noodzaak voor een bepaalde partij engageren, dat een oorlog zich in een
schemerzone van de geschiedenis afspeelt.

Foute kant
Oorlog zonder vrienden van Evert Hartman biedt een kijk op het verleden vanuit de
ogen van een kind wiens vader bij de NSB in Nederland zit. Het toont hoe ook
kinderen van de NSB het hard te verduren kregen. In dit boek is Arnold Westervoort
de spilfiguur. Hij is lid van de Jeugdstorm. Zijn klasgenoten vinden hem en zijn
familie verraders, ze pesten en bedreigen hem voortdurend. Om wraak te nemen
geeft Arnold klasgenoten aan. Wanneer hij op een dag verliefd wordt op Marloes,
een meisje uit zijn klas, begint hij te twijfelen aan het programma van het regime.
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Thuis zwijgt hij erover in alle talen. Arnold komt voor een ernstige keuze te staan.
Hij kan de kant van zijn ouders kiezen en Marloes verraden of hij kan naar zijn hart
luisteren en zijn eigen weg inslaan. Hiermee kaart Evert Hartman een belangrijk
pedagogisch onderwerp aan. De psychologische tweestrijd in Arnold is een gevecht
tussen zijn geweten en zijn ouders. Als kind is het belangrijk dat je naar je ouders
luistert, maar dit wil niet zeggen dat je daarom zomaar alles moet aannemen wat je
ouders denken en zeggen. Het kind is een mens met dezelfde waarde als een
volwassene en eenieders mening moet gerespecteerd worden. In dit boek maant
Arnolds gedrag de lezer niet aan tot roekeloze opstandigheid. Arnold is geen laffe
verklikker. Zijn persoonlijke keuze is weloverwogen en zijn beslissing is ook niet
zonder enige twijfel gemaakt. Hij twijfelt voortdurend wat het beste
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zou zijn. Ondanks de kritiek die Evert Hartman te horen kreeg dat zijn personages
te weinig psychologische dieptegang zouden hebben, wordt het personage Arnold
juist gekenmerkt door zijn grote psychologische ommezwaai. Daar waar Arnold in
het begin van het boek nog twijfelt aan de politiek die de NSB voert, lijkt hij aan het
einde sterk overtuigd te zijn dat de NSB niet zijn voorkeur wegdraagt. Juist door
deze twijfels en zijn gebrek aan kordaatheid wanneer dat van hem geëist wordt,
kunnen we Arnold zeker niet als een held beschouwen.
Kinderen die dit boek lezen, worden op een subtiele manier bewust gemaakt van
het feit dat kinderen die lid waren van de Jeugdstorm moedwillig dom gehouden
werden over wat er in de concentratiekampen gebeurde, indien ze al van het bestaan
ervan afwisten. Arnold komt op een bepaald moment in contact met het tijdschrift
Vrij Nederland, een van de tijdschriften die in de oorlog illegaal verspreid werden.
Hij komt daardoor te weten dat er kampen zijn en wat er zich daar afspeelt. Wanneer
hij zijn vader erover aanspreekt, ontkent deze alle feiten. Hiermee leidt Hartman ons
dan weer naar een andere interessante invalshoek, namelijk dat van de negationisten.
Verder bevat het boek naast een woordenlijst ook een aantal foto's en ander authentiek
materiaal.
Oorlog zonder vrienden werd in 1980 bekroond door talloze kinderjury's en kreeg
de Europese jeugdboekenprijs voor actuele literatuur. Het thema van het boek wordt
in het juryrapport als volgt omschreven: ‘Moeten zij die in hun jeugd sympathiseerden
met het nazisme hun hele leven schuldig geacht worden?’
Hartman schreef bij voorkeur over onderwerpen die zijn publiek tot nadenken
aanzetten. Het moeilijk bespreekbare thema, namelijk de houding van en tegenover
kinderen van de NSB, schrikte Hartman niet af om er een jeugdboek over te schrijven.
Hij heeft duidelijk goed nagedacht over hoe hij te werk zou gaan om zo min mogelijk
argwaan op te wekken tegenover het NSB-milieu. Hij speelt het spel tactisch, subtiel
en weet de lezer te verleiden om zich in te leven in het verhaal. Let wel: de lezer
krijgt niet echt medelijden met de NSB'er, Arnold, maar de menselijke kant van de
zaak wordt getoond, de vijand wordt als mens benaderd. Evert Hartman toont niet
alleen hoe een kind van de NSB door het leven ging en met welke moeilijkheden het
geconfronteerd kon worden, hij beschrijft ook waarom het voor sommige mensen
zo aantrekkelijk was om bij de NSB te gaan en te blijven. Enkele critici hebben
Hartman verweten dat hij pro-nationalistische sympathieën gekoesterd zou hebben
en dat hij die aan jongeren zou hebben willen doorgeven. Het is echter nogal
kleingeestig te denken dat jongeren door het lezen van dit boek er plots
extreemnationalistische ideeën zouden op nahouden. Is het niet eerder uit
onwetendheid dat sommigen zich in die richting gaan engageren? Men krijgt pas een
brede visie op de maatschappij als men van vele perspectieven heeft. Hartman dacht
er net zo over en hij antwoordde als volgt op de vraag hoe je kinderen politiek moet
opvoeden: ‘Dan moet je met alle mogelijke argumenten komen aandragen, óf dat zo
is, of er ook goede kanten aanzitten en wat de fouten ervan zijn en wat de fouten van
ons systeem zijn. Dat vind ik opvoeden. (...) Maar waardevrij is onmogelijk.’
Oorlog zonder vrienden is tevens een waarschuwing tegen machtsmisbruik. Het is
iets waarvoor we niet genoeg op onze hoede kunnen zijn. Hartman is er dan ook
heilig van overtuigd dat de geschiedenis zich kan herhalen. Het is duidelijk dat
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Hartman zijn uiterste best deed om het moeilijke thema van de holocaust op een
kindvriendelijke, maar realistische manier weet over te brengen.

Feeërieke horror
In Het verborgen dorp combineert Ron Langenus de sfeer van een sprookje met de
gruwel van de holocaust. Twee op het eerste gezicht onverenigbare genres blijken
toch een geslaagde combinatie te kunnen vormen. Hoofdpersoon Bram en zijn ouders
zijn joods. Bram en zijn vader kunnen ontsnappen wanneer de Duitsers een razzia
houden. Ze zullen moeten onderduiken. Het wordt de lezers eens te meer duidelijk
hoe schrijnend de omstandigheden waren voor de mensen die moesten onderduiken.
Het verrassingseffect van het boek zit in de manier waarop Langenus het thema
aangepakt heeft. Het is op zijn minst origineel, zoniet briljant te noemen. De taal van
Langenus is zeer poëtisch. De manier waarop de natuur waargenomen en weergegeven
wordt, doet soms zelfs romantisch aan. De gevleugelde woorden zijn als een spiegel
van de fantasie waarmee een kind naar de werkelijkheid kijkt. Maar meer dan eens
wordt het sprookje onderbroken door sobere en zeer treffende intermezzo's. Deze
harde en naar de keel grijpende uitspraken wijzen ons op de benarde omstandigheden
die het leven in de oorlog zo goed als onmogelijk maakten.
Niet zelden treedt een feeërieke passage naar de voorgrond wanneer Brams moeder,
Sarah, ter sprake komt. Ze is voor Bram een soort prinses die hem de oorlog eventjes
kan doen vergeten. Ze wordt dan ook vergeleken met Scheherazade, de vertelster
van De vertellingen van duizend-en-één nacht. In combinatie met deze betoverende
wereld staat de harde realiteit die zeker niet verdoezeld of tot een minimum herleid
wordt. Bram is een nuchtere kerel van negen jaar die zich zeer goed bewust is van
de oorlog. Hij beseft dat een kleine slordig-
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heid zijn dood kan betekenen. Bram en zijn ouders overleven het kamp en de oorlog
is zo goed als ten einde als plots het verborgen dorp toch ontdekt wordt. Enkelen,
onder wie Bram en zijn vader worden gevangen genomen. Even later krijgen ze een
schop en moeten ze hun eigen graf graven en er dan samen in gaan liggen. Het is
een beklemmend einde en het confronteert de lezer met de onmenselijke gruwelen
van de jodenvervolging. De combinatie van het lugubere einde en de sprookjesachtige
sfeer maken dit boek tot een pièce unique in de jeugdliteratuur.

Indoctrinatie
De uitverkorene van Luc van Tolhuyzen toont de indoctrinatie van de Duitse jongeren
in het Hitler-tijdperk. Zij werden gebrainwasht, men deed hen geloven dat zij de
sterksten, de machtigsten en de mooisten waren. Wie niet was zoals zij, was gedoemd
ten onder te gaan. Het boek maakt de lezers duidelijk dat deze gedachte voor de
Duitse jongeren heel vanzelfsprekend klonk. Friedrich, het hoofdpersonage raakt in
de periode net voor de Blitzkrieg geïntrigeerd door de nazi-ideologie. Hij is helemaal
in de ban van het idee om mee te spelen in een nazi-propagandafilm. Hij wil de
representatie zijn van het Arische ras. Friedrich is goed op weg om de uitverkorene
te worden die de hoofdrol in de film zal mogen spelen, maar zijn ouders zijn daar
helemaal niet zo tevreden mee. Hannes, het broertje van Friedrich, is gehandicapt
en past dus niet in het ideaalbeeld. Zijn ouders zijn bang dat de nazi's Hannes zullen
ontdekken.
De uitverkorene is een bijzonder verhaal in die zin dat het een unieke weergave
is van hoe iemand totaal gehersenspoeld kon worden en geïntrigeerd kon geraken
van de ‘nieuwe ideeën’. Het begint allemaal heel onschuldig. Friedrich en zijn zus
zouden graag toetreden tot een jeugdbeweging, maar ze mogen niet van hun ouders.
‘Gelukkig’ wordt het al gauw door de overheid verplicht om bij de Meisjesbond en
de Hitlerjugend te gaan. De Hitlerjugend moet voor veel kinderen in die tijd inderdaad
heel aantrekkelijk geweest zijn. De eerste jeugdbewegingen bestonden nog maar van
het begin van de eeuw. Het was het begin van een vrijetijdscultuur. Kinderen konden
op kamp gaan, ze kregen de kans om naar het buitenland te reizen. Verder deed men
vooral aan buitenactiviteiten zoals trektochten. Het kampvuur en de liederen die erbij
gezongen werden, waren voor vele jongeren meer dan aanlokkelijk. De uitverkorene
laat zien dat je kritisch moet zijn tegenover bepaalde ideologieën en dat er wel eens
iets gruwelijks kan schuilen achter al die schone schijn. In het laatste hoofdstuk ziet
Friedrich dat ook in en zo komt alles tenslotte toch nog tot een goed einde, in
tegenstelling tot de andere hier besproken boeken. Het is een beetje jammer dat alles
zo miraculeus goed afloopt. Dit boek en de opzet ervan waren misschien wel de
ultieme kans om eens te tonen aan de jonge lezers dat niet alles even goed en vlot
verliep zoals de jeugdliteratuur meer dan eens doet denken. In het echt is het maar
al te vaak slecht afgelopen dus zou dat in een jeugdboek toch ook wel moeten kunnen.
Dit alles neemt niet weg dat het boek de jongeren de kans geeft een idee te krijgen
van de impact van de indoctrinatie en hoe gevoelig mensen daarvoor zijn.
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Kampleven
Sonate in Auschwitz van Roger Vanhoeck gaat over een joodse jongen, Serge
Goldberg, en zijn familie. Op een dag wordt Serge samen met zijn moeder naar
Auschwitz gedeporteerd. Daar aangekomen vindt hij zijn vader, die al veel vroeger
weggebracht was, in de barak terug. Samen met zijn vader doorstaat Serge de
meervoudige gruwelen en vernederingen.

Ze overleven het kamp, Serges moeder helaas niet.
De holocaust wordt in dit boek bekeken als een survival of the fittest. Eenmaal in
Auschwitz is het boek voornamelijk een beschrijving van de toestanden en het bijna
onmogelijke leven in een kamp. In hoofdstuk vier wordt bijvoorbeeld stap voor stap
getoond wat er met de gevangenen gebeurde als ze nieuw waren in het kamp. Eerst
de verdeling: mannen en vrouwen worden gesplitst, kinderen en oude vrouwtjes die
onder een bepaalde lat door kunnen, worden weggebracht. De reden hiervoor is dat
ze te zwak en te klein zijn voor het kamp. Maar even later stijgt er een dikke
rookpluim uit de schoorsteen. Daarna worden ze ontsmet, moeten ze hun kleren
afgeven en krijgen een ‘kampkostuum als een aardappelzak’. De jonge lezertjes
worden niet gespaard van gruwelijke details - je kunt iemand geen idee geven hoe
erg het geweest is zonder hem te confronteren met de waarheid. In hoofdstuk vijf
begint het echte kampleven. Meer dan de helft van de gevangenen heeft last van zijn
darmen maar gaat niet naar de dokter. Deze man staat immers voor de dood, want
de zwakken gaan ‘eruit’. De lezer wordt hier geconfronteerd met de theorie van de
eugenetica. Charles Darwins evolutietheorie
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ging uit van het geloof dat enkel de sterksten geschikt zijn om te overleven. De
eugenetica, die in de jaren 1920 in Amerika succes boekte, had als basisidee die
evolutieleer. Men wilde de menselijke soort verbeteren door de zwakste schakels
weg te halen. De Amerikaanse ideeën raakten ook in Duitsland bekend. Na de Tweede
Wereldoorlog probeerden de leiders van de American Eugenic Society evenwel hun
voormalige relatie met nazi-Duitsland te ontkennen. De gruwelen stapelen zich in
het verdere verloop van het boek op. Het wordt de lezers al snel duidelijk dat er geen
fijne momenten te verwachten zijn in dit kamp. Keihard zijn, is de boodschap. Maar
natuurlijk is het boek geen loutere opsomming van feiten. De gebeurtenissen worden
voor de jonge lezers ingebed in een iets bredere verhaallijn. Dit kenmerkt
verschillende jeugdboeken over de holocaust: het blijft een verhaal. Sonate in
Auschwitz eindigt met een relatief happy end, maar het blijft realistisch. Serges
moeder is dood, maar Serge en zijn vader vormen een hecht team en overleven.

Doorvoerkamp
Ik heb geen naam van Dagmar Hilarová en Miep Diekmann toont net als Sonate in
Auschwitz hoe het leven in een concentratiekamp eruitzag. Het kamp betreft hier
Theresiënstadt, een doorvoerkamp op zo'n zestig kilometer ten noorden van Praag.
Dagmar Hilarová is een overlevende, ze behoorde tot de kinderdichters van het kamp.
De belangrijkste vraag die in dit boek behandeld wordt, is hoe iemand zulke
gruwelijke belevenissen kon overleven. Je mocht de moed niet laten zakken en je
moest steeds weer blijven geloven dat het goede zou overwinnen. Dit was ongetwijfeld
een heel moeilijke opdracht, maar het hoofdpersonage toont de lezer dat de
mogelijkheid wel degelijk bestond. Liefde, kunst en humor waren de drie
basisingrediënten om het kamp te overleven.
Het hoofdpersonage is gemodelleerd naar Dagmar Hilarová; voor haar hoeft een
boek over de holocaust niet per se een triestig relaas te zijn. Ze wil voornamelijk de
kracht en de moed tonen van diegenen die in het kamp gezeten hebben. Het boek is
een aanklacht tegen het onmenselijke regime. Om dit aan te tonen worden ook hier
de lezers niet gespaard van een aantal weerzinwekkende taferelen.

Ten slotte
Vele critici vinden nog steeds dat een gruwelijk einde zoals in Het verborgen dorp
niet kan in een jeugdboek. Nochtans bleek uit een enquête, gedaan in 2002 in
Oost-Vlaanderen, dat zowel in het algemeen (vwo) als in het technisch secundair
onderwijs (havo) 80% van de leerlingen verklaart niet gespaard te willen worden
van gruwelijke details: ‘Misschien sparen bepaalde boeken de kinderen van vandaag,
misschien sparen ze de volwassenen. Misschien wordt de schaduw van het verleden
soms al te gemakkelijk weggeveegd, of lichter ingekleurd. Misschien zorgden de
auteurs voor iets meer licht dan er in de nacht en nevel van toen was. Maar Maria,
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Esther, Nelli en Ludwig staan voor meer dan een miljoen kinderen die verdwenen
in de inktzwarte bladzijden van deze episode in de geschiedenis.’
De hierboven besproken boeken laten in ieder geval toe deze gruwelijke episode in
onze geschiedenis niet te laten vergeten.
An De Ridder studeerde in 2002 af in taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent,
groep Germaanse talen, met de scriptie De holocaust in de jeugdliteratuur.
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column
Feiten bij fictie
Jacques de Vroomen
‘Daer die heren aldus saten
Naden etene ende hadden ghedweghen
Also hoghe liede pleghen
Hebben si wonder groot vernomen’

Enkele versregels uit Walewein, een Nederlandse ridderroman uit het begin van de
dertiende eeuw. In prozaïsche vertaling:
‘Toen de heren na het eten bij elkaar zaten en zich hadden gewassen, zoals voorname
mensen dat gewoon zijn, merkten zij iets wonderbaarlijks op.’
De versregels twee en drie zijn interessant omdat ze uiterst aardige informatie geven
over het dagelijkse leven in de Middeleeuwen. Mensen uit onze tijd wassen (soms)
hun handen vóór ze gaan eten Hierboven wordt gesproken van wassen na het eten.
Het fragment lijkt ook te suggereren dat er veel meer dan alleen handen gewassen
moesten worden. Na afloop van een maaltijd zag een eter er dus smerig uit. Hoe zou
er dan gegeten zijn als je na de laatste hap een stevige wasbeurt nodig had? Heel
interessant is ook versregel drie: ‘Also hoghe lieden pleghen’. Mensen van voorname
komaf waren gewoon zich na afloop van de maaltijd op te knappen. Gewone mensen
deden dat niet. Smerige handen (en armen?) en klodders vet in je baard, ach dat
hinderde kennelijk niet op modaal niveau.
Politieke historici baseren zich bij onderzoek op archieven, oorkondes, doopregisters,
stadsrekeningen, opschriften. Cultuurhistorici kijken ook naar kaarten, gebouwen,
voorwerpen, schilderijen, persoonlijke brieven. En naar literatuur? Literatuur heet
fictie, een gefantaseerde werkelijkheid, geen bron dus voor een betrouwbaar historisch
verhaal. De definiëring van literatuur als fictie is zeer eenzijdig en vertekenend.
Literatuur is verslaggeving van opvattingen, waarden, dromen en angsten van mensen
maar biedt ook regelmatig zich op alledaags zeer concreet menselijk gedrag.
Geschiedenisleraren en literatuurdocenten kunnen elkaar een helpende hand reiken.
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Het taboe doorbroken?
Holebiseksualiteit in de adolescentenroman
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw behoort holebiseksualiteit
(homo's, lesbiennes en biseksuelen) niet langer uitsluitend tot de taboesfeer.
Holebiseksualiteit en de emancipatiestrijd van de holebibeweging zijn de
laatste decennia actuele thema's geworden, met het holebihuwelijk als
meest recente ‘overwinning’. Mede dankzij de media is de openheid
tegenover het thema flink toegenomen. Toch mag deze positieve vaststelling
niet tot overhaaste conclusies leiden: in een samenleving waar
heteroseksualiteit als norm geldt - de heteronormaliteit van onze Westerse
samenleving - houden hardnekkige vooroordelen en persoonlijke
discriminaties stand. Het is dan ook interessant om het genre van de
homoseksuele adolescentenroman aan een kritische analyse te
onderwerpen: welk standpunt nemen auteurs in tegenover holebi's en op
welke manier krijgen hun ideeën literair en inhoudelijk gestalte?
Jürgen Peeters

Pedagogische aspecten
Vanuit de pedagogische intenties van jeugdliteratuur leek het mij interessant om te
onderzoeken of de contemporaine homoseksuele adolescentenromans een
maatschappijbevestigend dan wel - kritisch standpunt tegenover holebiseksualiteit
aannemen. Ten aanzien van maatschappelijke kwesties, waartoe holebiseksualiteit
mijns inziens gerekend moet worden, kan de jeugdliteratuur verschillende standpunten
innemen. Kinder- en jeugdboeken kunnen gangbare gedragspatronen en traditionele
normen van een bepaalde maatschappij overdragen met de bedoeling het
aanpassingsproces aan de bestaande modellen te stimuleren, wat men
maatschappijbevestigende boeken noemt. Een voorbeeld hiervan is het traditionele
meisjesboek, dat het meisje voorbereidt op haar toekomstige taak als moeder en
echtgenote. De maatschappijkritische jeugdboeken daarentegen stellen kritische
vragen bij de traditionele normen en waarden van een bepaalde maatschappij. Deze
literatuur heeft een emanciperende functie in die zin dat de boeken een pleidooi
houden om kinderen serieus te nemen. Worden clichés en vooroordelen omtrent
holebiseksualiteit in het ‘roze jeugdboek’ kritisch bekeken dan wel gezapig bevestigd?
Welk beeld wordt geschetst van holebi-jongeren? En vooral: welke boeken bieden
een onbevooroordeeld beeld van en voor (jonge) holebi's?

Adolescentenroman
Een interessante invalshoek met betrekking tot de representatie van holebiseksualiteit
in de jeugdliteratuur biedt een artikel van Brenda Groenendaal, waarin ze stelt dat
de pedagogische gedrevenheid van vele jeugdauteurs ertoe leidt dat homoseksuele
kinder- en jeugdboeken voornamelijk beschouwd worden als ‘bakens in een proces
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van bewustwording, acceptatie en coming out. De verwarring over de seksuele
identiteit wordt gesust en in goede banen van de volgroeide homoseksuele identiteit
geleid.’
Groenendaals uitspraak wijst in de richting van een terugkerend patroon waarin
het aanvaardings- en verwerkingsproces van de seksuele geaardheid centraal staat.
Ik vermoed echter dat Groenendaals vaststelling genuanceerd moet worden: vanaf
de jaren negentig verschijnt er een aanzienlijk aantal adolescentenromans waarin
holebiseksualiteit een gegeven, een vaststaand feit is. Deze ‘trend’ ontstond in de
jaren tachtig in de Verenigde Staten, en waaide vervolgens over naar de Europese
literatuur: ‘Since the mid 1980s, the trend within this body of literature has been
away from homosexuality-as-a-main-issue, and toward treating gay issues as either
a subplot or a fact about a secondary character that is stated but not commented upon
at any length.’
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De twee verschillende benaderingen verdienen een grondiger onderzoek: welke
houding biedt de meest vruchtbare aanpak bij het beschrijven van holebiseksualiteit?

Verschillende benaderingen
Al bij een globale lezing van de ‘roze adolescentenromans’ valt op dat de manier
waarop holebiseksualiteit in het verhaal geïntegreerd wordt - als hoofdthema of als
subthema, bijvoorbeeld als eigenschap van nevenpersonages - implicaties heeft voor
de uitwerking. De adolescentenromans waarin holebiseksualiteit het hoofdthema is,
vormen herhaaldelijk bakens in een proces van bewustwording, acceptatie en coming
out. Deze verhalen zijn weinig boeiend; niet enkel zijn ze op eenzelfde mager
verhaalstramien geënt, ook vertonen ze een gelijkaardig patroon, wat het
verhaalverloop voorspelbaar maakt.
Een minderheid van de geanalyseerde romans, zes van de dertig, biedt een
genuanceerd beeld van het thema holebiseksualiteit, wat een logisch gevolg is van
het feit dat het niet het hoofdthema van de roman is. Zoals reeds werd opgemerkt,
verschijnen er vanaf de jaren tachtig in de Verenigde Staten adolescentenromans
waarin holebiseksualiteit een gegeven, een vaststaand feit is. Er wordt slechts in
beperkte mate aandacht besteed aan bewustwording en acceptatie van de seksuele
geaardheid en coming out. Deze trend waaide in de jaren negentig over naar de
Europese literatuur.

Bewustwording over acceptatie
Naast acceptatie en coming out beschouwt Groenendaal bewustwording van de
seksuele geaardheid als een belangrijk baken in jeugdboeken over holebiseksualiteit.
De bewustwording manifesteert zich zelden als een plotseling inzicht; het verkennen
en bewust worden van de seksuele geaardheid maakt deel uit van het
identiteitsvormingsproces. Aan het einde van dit proces voelt de holebiadolescent
zich gesterkt om openlijk voor zijn seksuele geaardheid uit te komen en zijn
holebiseksualiteit een vast onderdeel in zijn of haar bestaan toe te kennen.
In de hedendaagse adolescentenroman wordt aanvaarding van de seksuele
geaardheid steeds vaker voorgesteld als een sluitend gegeven. Deze tendens past
binnen een maatschappijkritische visie: in plaats van te beschrijven hoe moeilijk het
aanvaardingsproces kan zijn en welke stadia de holebi-adolescent moet doorlopen,
wordt aanvaarding voorgesteld als een vanzelfsprekend gegeven. Ted van Lieshout
heeft de complexe stof van het aanvaardingsproces op een knappe stilistische wijze
in de structuur van Gebr. ingebed: doordat de auteur in meerdere passages aan het
proces van bewustwording én aanvaarding refereert, doorloopt de lezer samen met
hoofdpersonage Luuk het hele proces. Luuk spreekt wel in termen van ‘anders-zijn’,
maar relateert hieraan geen negatieve connotatie, eerder beleeft hij zijn
homoseksualiteit als een positief afwijken van de
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norm, als een bijzonder-zijn. Dit houdt een betekenisvolle taboedoorbreking in vanuit
een verhuld maatschappijkritisch standpunt. Typerend voor de maatschappijkritische
houding die uit het boek spreekt, legt Luuk zich niet zonder meer bij de heteroseksuele
norm neer: ‘Ik had gehóópt dat er een dag zou komen dat ik op de een of andere
manier mocht kiezen: óf homo óf hetero. Maar er was helemaal geen keuze. Ergens
in mij was allang voor mij beslist. Ik had domweg niet te kiezen. Ja, het enige waar
ik nog voor kon kiezen was om net te doen of ik geen homo was. Kiezen om hetero
te worden of te zijn, dat zat er definitief niet in.’
Sommige auteurs, zoals Bart Moeyaert (Het is de liefde die we niet begrijpen), Aidan
Chambers (Je moet dansen op mijn graf) of Peter Pohl (Jan, mijn vriend) besteden
zelfs (bewust) geen aandacht aan het acceptatieproces. Ze tekenen sterke hoofdfiguren,
die hun seksuele geaardheid als een vaststaand gegeven ervaren, zonder er ellenlange
bespiegelingen aan toe te voegen.
Anders gaat het met coming out en reacties van de naaste omgeving en/of
maatschappij. Coming out is het persoonlijke én maatschappelijke proces waarbij
holebi's zelfzeker voor hun geaardheid uitkomen. Ze zetten zelf de eerste stap door
openlijk over hun homoseksuele geaardheid te praten; de omgeving - ouders, familie,
vrienden, en/of de maatschappij in het algemeen - reageert hierop. Een belangrijke
voorwaarde is dat iedere holebi zelf moet kunnen beslissen wanneer hij of zij zich
wil ‘outen’; gedwongen coming out zoals in de roman Zie me graag van Rudi
Hermans moet in ieder geval vermeden worden. In dit boek ondervindt de
homoseksuele Nic hoe moeilijk het is om de geschikte woorden te vinden om zijn
boodschap, zijn coming out,
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aan zijn ouders mee te delen. Wanneer Nic echter ontdekt dat de biseksuele Leander
hem met een meisje bedrogen heeft, licht hij Leanders vader in. Niet alleen de weinig
respectvolle manier waarop Nic over zichzelf en Leander spreekt - ‘nicht’, ‘meid
met een handvat’ -, maar ook het feit dat het psychologisch niet verantwoord is om
iemand te outen die daar nog niet aan toe is, wijzen op een gebrek aan subtiliteit bij
het behandelen van het thema holebiseksualiteit.

Openlijk
De boeken van Bart Moeyaert en co niet te na gesproken, valt opnieuw een
opmerkelijk patroon op: nadat de holebiprotagonisten hun seksuele geaardheid
aanvaard hebben, willen ze openlijk

voor hun homoseksuele gevoelens uitkomen en zo de gangbare veronderstelling dat
ze heteroseksueel zijn, doorbreken. Aan de eigenlijke coming out gaat een behoorlijk
lange fase vooraf waarin de holebiprotagonisten de meest geschikte manier zoeken
om hun coming out te doen. Mogelijke reacties van de ouders en de omgeving worden
overdacht. De vrees voor reacties van de omgeving wordt treffend verwoord door
Toelie in Kastanjes van Katrien Vervaele: ‘“Ik heb liever dat de anderen het niet
weten,” zeg ik. Sam zwijgt. “Ze gaan ons potten noemen,” fluister ik met afschuw,
ik krijg het bijna niet over mijn lippen. “Of manwijven...” Ik schrik van mijn woorden.
Het is alsof ik mezelf bespot, mezelf vervloek, mezelf lelijker maak dan lelijk.’
Enerzijds kan worden opgemerkt dat een dergelijke vrees typerend is voor een verhaal
dat zich in de jaren zeventig afspeelt, aangezien holebiseksualiteit destijds een groot
maatschappelijk taboeonderwerp was. Anderzijds is coming out aan het einde van
de twintigste eeuw nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat valt op te maken aan de
reactie van Robin in Bloot van Beatrijs Peeters, gepubliceerd in 1996: ‘Homo.
Godverdomme. Ik zit er al maanden mee. Durf er met niemand over te praten. En
hij flapt het er zomaar uit. Iedereen mag het horen. Gerard is een homo.’
Gelukkig voor holebi-adolescenten reageren hun ouders vrijwel steeds positief op
de coming out. De reactie van Peters vader in de roman Peter van Kate Walker vormt
dan ook een uitzondering. Wanneer een van zijn zonen homoseksueel zou zijn, zou
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Peters vader de jongen de ‘implicaties’ van homoseksualiteit duidelijk maken, en
hem vervolgens via ‘gezonde oefeningen’ en ‘sport’ van zijn geaardheid afbrengen.
Aanvaarding komt niet aan de orde: ‘Een man hoeft dat [holebiseksualiteit, JP] niet
te accepteren, belachelijk gemaakt te worden door zijn eigen kinderen. En de vader
van die perverse idioot had hem er al lang op moeten wijzen en zoiets niet aan iemand
anders moeten overlaten.’
Hiertegenover staat de knap verwoorde en levensecht beschreven reactie - zowel
inhoudelijk als literair - in Koorddansen van Hilde Dillen. Daniëls moeder aanvaardt
de seksuele geaardheid van haar zoon zonder meer: ‘Mijn moeder weet dat ik me tot
mannen aangetrokken voel. (...) Ik denk dat ze mij mijn keuze en mijn dromen laat,
zonder dat ze die daarom begrijpt. Zij en ik hebben erover gepraat en ik weet dat ik
haar soms pijn doe en haar toe-
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komstverwachtingen voor een deel kapot sla.’
Dillen beschrijft treffend hoe de toekomstdroom van de moeder wordt
onderuitgehaald, wat een reële situatie is, en hoe de moeder dit accepteert omdat het
geluk van haar kind primeert. In haar maatschappijkritische visie komt Dillen erg
geloofwaardig over en het taboe op holebiseksualiteit wordt knap doorbroken. Een
enkele keer wordt de seksuele geaardheid van de holebiprotagonist niet aanvaard
door de directe omgeving. In Boomhuttentijd van Do van Ranst is Thomas' coming
out tegelijkertijd een poging om zijn beste vriend Robin te kussen. Laatstgenoemde
wijst Thomas geschrokken af met de woorden ‘vuile flikker’. Thomas, die het gevoel
heeft dat zijn laatste houvast hem ontnomen wordt, pleegt zelfmoord. Pas na Thomas'
dood komt Robin tot acceptatie van diens geaardheid.

Pedagogische intenties
Als overkoepelende conclusie meen ik dat auteurs sterk focussen op de aanvaarding
van de seksuele geaardheid. Mijns inziens versterkt het vastgestelde patroon de
pedagogische intenties van de auteurs: de auteur van het ‘homoseksuele kinderboek’
probeert de lezertjes te overtuigen dat homoseksualiteit normaal is en voegt voor
jonge homoseksuele lezertjes de geruststellende boodschap toe dat zij net als elk
ander kind problemen moeten overwinnen om gelukkig te worden.
Om deze vaststelling te verklaren, zou ik willen verwijzen naar wetenschappelijk
onderzoek dat een verband heeft aangetoond tussen emancipatie en welzijn: holebi's
die hun geaardheid aanvaard hebben, lopen veel minder risico op lichamelijke en
psychische problemen. Mijns inziens is het duidelijk dat de meeste auteurs deze
moraal via hun

romans willen meegeven: pas wie zich out en aanvaard weet, kan echt gelukkig
worden. Slechts enkele auteurs, zoals Chambers, Dillen, Moeyaert en Edward van
de Vendel, doorprikken deze visie op kritische wijze: zij tonen hoe twee personen
van hetzelfde geslacht een evenwichtige relatie kunnen uitbouwen, zonder dat
verregaande aandacht uitgaat naar coming out en aanvaarding door de sociale
omgeving.

Vooroordelen en stereotypen
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‘Homo's gedragen zich verwijfd. Lesbiennes lopen er onelegant bij. Balletdansers
zijn altijd zo en de meeste verplegers en kappers natuurlijk ook. Holebi's zijn
kunstzinnig. Homoseksuele relaties duren nooit lang.
Homo's zijn promiscue of gefrustreerd.’
Het is onnodig te zeggen dat deze uitspraken pertinent onwaar zijn, maar ze brengen
wel pijnlijk realistisch in beeld hoe afwijzend sommige mensen aan het begin van
de eenentwintigste eeuw tegenover holebiseksualiteit staan. Inherent aan het karakter
van deze vooroordelen en stereotypen is het feit dat ze niet bewijsbaar zijn en
veralgemeend worden als eigenschappen van alle individuen van een bepaalde groep.
Vanuit deze theoretische achtergrond drong zich een analyse op naar de manier
waarop vooroordelen en stereotype beeldvorming in de adolescentenromans
geïntegreerd worden. Een zekere omzichtigheid is geboden aangezien jeugdliteratuur
ten aanzien van maatschappelijke kwesties verschillende standpunten kan innemen;
zowel maatschappijbevestigend als - kritisch.
In Bloot wordt een expliciet maatschappijbevestigende houding aangenomen. De
lesbische Robin noemt zichzelf in een adem met drugsverslaafden en criminelen, net
als holebi's zijn het maatschappelijk onaangepaste individuen. Wanneer de beide
homoseksuele personages, Robin en Gerard, na een zelfmoordpoging in een
psychiatrische instelling belanden, bevestigt Beatrijs Peeters impliciet het verouderde,
maar nog steeds gangbare maatschappelijke cliché dat holebi's als labiele
persoonlijkheden hun problemen niet zelfstandig kunnen overwinnen en dus geen
‘normaal’ leven kunnen leiden. Persoonlijk meen ik dat Peeters het recht heeft om
een maatschappijbevestigend standpunt in te nemen en holebiseksualiteit te
problematiseren, maar in het licht van haar goedbedoelde boodschap - Bloot is
geschreven om homoseksuele jongeren een hart onder de riem te steken - krijgt zo'n
(onbewuste) discriminatie een wrange bijsmaak. De roman Peter van Kate Walker
bevat een ongenuanceerd stereotype beschrijving van holebi's: ‘Dit is de manier
waarop flikkers het doen, ze sluipen op kleine jongetjes af en nemen ze van achteren!’
Dergelijke uitspraken zijn niet enkel problematisch omwille van de weinig
genuanceerde beeldvorming tegenover holebiseksualiteit, het is tevens opvallend dat
de auteur dergelijke uitspraken lijkt goed te praten: ‘De gedachte kwam gewoon in
mijn hoofd, oké? We zijn zo geprogrammeerd.’
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Vanuit Walkers optiek is het niet geheel onlogisch dat ze zich van kritische reflecties
onthoudt; als mensen quasi-behaviouristische reacties vertonen - bij het horen van
het woord holebiseksualiteit, denken ze automatisch aan vooroordelen -, zijn ze
hiervoor niet verantwoordelijk en dus hoeven dergelijke uitspraken niet genuanceerd
te worden. Gelukkig wordt de stereotype beeldvorming in een aantal romans
genuanceerder behandeld en bijwijlen zelfs kritisch onderuitgehaald. In Gebr. wordt
de bevooroordeelde maatschappelijke houding knap in beeld gebracht: ‘Ik dacht dat
ik de enige jongen op de wereld was die verliefd kon worden op een andere jongen.
Dat ik dús homo was, had ik niet door. Ik kende het woord al wel, maar homo's waren
ouwe viezeriken die het lekker vonden om seksspelletjes te doen met jongetjes die
ze hadden gelokt.’
Luuk associeert zich niet met het bevooroordeelde beeld van homoseksuelen. Dat
homoseksualiteit een maatschappelijk taboeonderwerp is, blijkt uit het feit dat homo's
op tv onherkenbaar worden gemaakt. Luuk trekt hieruit zijn conclusies: ‘Ik schrok
ook, want ik dacht dat mensen alleen maar onherkenbaar op de televisie kwamen als
ze een misdaad hadden begaan. Zo erg was het dus!’
Tegelijkertijd nuanceert Van Lieshout de bevooroordeelde houding wanneer Luuk
zich met behoud van de eigen identiteit out tegenover zijn ouders en door hen aanvaard
wordt.

Conclusie
In 1983 besluiten Jan van Vaerenbergh en Annelies Devos hun onderzoek naar de
representatie van holebiseksualiteit in de jeugdliteratuur met een eerder pessimistische
mededeling: ‘Voor wie er nog behoefte aan heeft, blijft het vooralsnog wachten op
een écht (en) goed boek over homofilie.’
Ik ben van mening dat er ondertussen ‘echte (en) goede’ boeken over holebiseksualiteit
voorhanden zijn, hoewel ze een minderheid van de geselecteerde adolescentenromans
uitmaken.
Romans waarin holebiseksualiteit als een onproblematisch gegeven geïntegreerd
wordt, zoals De kwestie Leo van Christophe Honoré, Het is de liefde die we niet
begrijpen van Bart Moeyaert en Je moet dansen op mijn graf van Aidan Chambers
dragen mijn persoonlijke voorkeur weg. Enkele adolescentenromans waarin
holebiseksualiteit het hoofdthema is, verwerken de thematiek op knappe inhoudelijke
en literaire wijze waardoor ze mijns inziens eveneens als ‘goede’ adolescentenromans
beschouwd kunnen worden: De dagen van de bluegrassliefde van Edward van de
Vendel, Gebr. van Ted van Lieshout en Koorddansen van Hilde Dillen. Deze zes
adolescentenromans bieden een genuanceerd beeld van het thema. Sporadisch gaat
aandacht uit naar thema's als ‘bewustwording’, ‘aanvaarding’ en ‘coming out’, zonder
tot een exclusieve en eenzijdige benadering te vervallen. Deze adolescentenromans
nemen een maatschappijkritisch standpunt in dat op genuanceerde wijze wordt
uitgewerkt, zonder tot moralisme te vervallen. Deze romans dichten de kloof tussen
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het specifieke discours van jeugdliteratuur enerzijds en de holebithematiek anderzijds
op een geloofwaardige en genuanceerde wijze. Persoonlijk hoop ik dat de ‘nieuwe
trend’ zich in de toekomst doorzet en steeds meer auteurs holebiseksualiteit als een
subthema of eigenschap van nevenpersonages zullen behandelen, aangezien dit de
meest interessante adolescentenromans, zowel inhoudelijk als literair, oplevert.
Jürgen Peeters is docent Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs. Hij
schreef de scriptie Holebiseksualiteit in de adolescentenroman. Ook is hij
jeugdboekenrecensent.
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Gedocumenteerd schrijven in de prullenbak
CEVO neemt vmbo-examen Nederlands op de schop
Het eindexamen heeft de status van meesterproef. Aangeleerde
vaardigheden en opgeslagen kennis dienen om deze ultieme proeve van
bekwaamheid af te kunnen leggen. Met het argument dat je iets op het
eindexamen moet kennen of kunnen wordt doorgaans iedere discussie over
het nut van een bepaald onderdeel overbodig gemaakt: het examen is
heilig en ontzagwekkend belangrijk. Jarenlang afzien wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij de aanwezigheid van het eindexamen. Komt daar
binnenkort een einde aan?
Henk Langenhuijsen
De serie schoolonderzoeken, inmiddels omgedoopt in ‘Schoolexamen’, heeft de
dictatoriale positie van het eindexamen al sinds mensenheugenis tot de helft
teruggebracht; jarenlang was dit evenwicht een van de weinige vaste waarden in het
onderwijs.
Hoewel tegenwoordig niemand op ingrijpende veranderingen zit te wachten, sluipt
het einde van het eindexamen ongemerkt naderbij. In Tilburg wordt nu al
geëxperimenteerd met een examenloos tijdperk. De zomerse meesterproef wordt
steeds meer ervaren als een hinderlijke onderbreking van het leerproces. Nieuwe
toverwoorden zijn ‘portfolio’, ‘doorlopende leerlijnen’ en ‘competentiegericht
onderwijs’. Pottenkijkers en kwaliteitsmeters van buitenaf worden niet op prijs
gesteld. Andere didactische inzichten en nieuwe eisen zijn niet per definitie verkeerd,
maar de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, de CEVO, die aan de
Citogroep de productieopdrachten verstrekt, legt recente verworvenheden soms wel
erg gretig in het eigen voordeel uit. Niet gehinderd door een visionaire instelling zet
de commissie binnenkort opnieuw het mes in het examen
Nederlands-schrijfvaardigheid. Hoe minder, hoe beter, lijkt het adagium.

Schrijftoets
Het examen schrijfvaardigheid voor havo en vwo is een paar jaar geleden al met de
invoering van de Tweede Fase opgedoekt. De kwaliteit en de betrouwbaarheid lieten
te wensen over en het schrijfdossier leek de ideale vervanger van het opstelgedrocht
dat als momentopname niets of weinig met de realiteit te maken had. Uiteraard waren
de meningen verdeeld, maar het uitblijven van protesten destijds over deze halvering
van het eindexamen lijkt die opvatting te rechtvaardigen.
De herziening van het vmbo leverde eveneens een ander eindexamen voor
Nederlands op. Voor BB en KB ontstond één sessie waarin lees- en schrijfvaardigheid
geïntegreerd werden getoetst. Om het onderscheid tussen de basis- en
kaderberoepsgerichte enerzijds en de (gemengde) theoretische leerweg anderzijds
te benadrukken bleven twee sessies van telkens twee uur voor GL en TL noodzakelijk.
Het scheiden van lees- en schrijfvaardigheid benadrukte als vanouds het belang van
beide onderdelen. Tegelijkertijd werd de inhoud aangepast. Leesvaardigheid werd
verrijkt met een geleide samenvatting en schrijfvaardigheid was niet langer een
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keuzemenu met drie mogelijkheden: het maken van een opstel, functioneel schrijven
of - een enkele keer - gericht schrijven. In plaats daarvan kwam er één examen voor
schrijfvaardigheid, getiteld ‘gedocumenteerd schrijven’. Het uitgangspunt leek nog
het meest op het zogenaamde ‘gericht schrijven’, waarmee vooral in de jaren zeventig
ijverig werd geëxperimenteerd, al kwam het toentertijd nooit tot volle wasdom.
Een belangrijke eigenschap van dit ‘gedocumenteerd schrijven’ is dat leerlingen
eerst enkele teksten onder ogen krijgen, waarbij ze vervolgens een schrijfopdracht
maken en gebruikmaken van gegevens uit de tekst. Daarmee wordt de zuigkracht
van de duim behoorlijk teruggebracht en krijgt iedereen min of meer een gelijke
uitgangspositie - het jaren zeventig ideaal bij uitstek; de teksten hebben doorgaans
ook een maatschappelijk verantwoorde relevantie. Bijzonder nu is dat een van de
documenten in het vernieuwde examen het eigenhandig gemaakte sectorwerkstuk
is. Dit kleine broertje van het profielwerkstuk dreigde binnen het geheel van de
vernieuwingen een blindedarmfunctie te krijgen en om het nutteloze karakter
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niet al te opzichtig naar voren te laten komen, zou dit werkstuk, inclusief logboek
en een reflectief velletje papier, uitstekend passen bij het examen schrijfvaardigheid.
Een onzinnige gedachte, waardoor de makers van het examen voor een bijna
onmogelijke opgave stonden en werden opgezadeld met de vraag: hoe formuleer je
algemeen geldende beoordelingscriteria naar aanleiding van een persoonlijk
document?

Kwaliteitsverlies
Met veel tam tam zijn vorig jaar de vernieuwde examens geïntroduceerd, maar meteen
al na de première bleek het onderdeel schrijfvaardigheid vmbo-GT/TL mankementen
te vertonen. Ook de toekomst beloofde niet veel goeds, want door het opgelegde
keurslijf kon de Citogroep niet veel anders dan oppervlakkige en voorspelbare
opdrachten bedenken, waardoor validiteit en betrouwbaarheid wederom te wensen
overlieten. Docenten, vooral zij die gewend waren opstellen na te kijken, schrokken
zich bovendien een hoedje van de berg correctie die het examen ‘gedocumenteerd
schrijven’ met zich meebracht. De koppeling met het sectorwerkstuk kwam, zoals
al voorspeld, onvoldoende uit de verf en bleek een geforceerde vorm van integratie.
Het zou logischer zijn om juist dit onderdeel onder te brengen bij het Schoolexamen.
Daarnaast bleek ‘gedocumenteerd schrijven’ vooral een vorm van gedocumenteerd
overschrijven en kwam het schrijfexamen akelig dicht bij leesvaardigheid. Plotseling
werd duidelijk waarom deze werkwijze ook dertig jaar geleden al niet zo goed uit
de verf kwam.
Kennelijk is de CEVO eveneens geschrokken van de negatieve effecten van de
ondoordachte vernieuwing en daarom heeft de commissie onlangs in allerijl besloten
dat het toch weer

anders moet. De examens voor 2004 lagen natuurlijk al vast en konden niet meer
worden veranderd, maar de examens Nederlands vmbo-GT/TL van 2005 zullen een
heel ander karakter hebben. De belangrijkste verandering is het onderbrengen van
schrijfvaardigheid bij leesvaardigheid. Dit betekent dat er dus maar één sessie van
twee uur is en dat beide vaardigheden daarin geëxamineerd worden. Met één vinnige
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pennenstreek is het examen Nederlands dus gehalveerd! Schrijfvaardigheid kan niet
meer behelzen dan het schrijven van een enkele brief, wellicht aangevuld met
bijvoorbeeld het produceren van een tekst voor een affiche. De koppeling met het
sectorwerkstuk - ‘het ei van Columbus’ wordt als een misbaksel afgevoerd.
Het ontbreken van kwaliteit wordt nu door de CEVO gebruikt als argument om
een product, het examen vmbo-GT/TL schrijfvaardigheid, bijna in zijn geheel van
de tafel te schuiven. Een poging om samen met de producent, de Citogroep - waar
veel onderwijskundige kennis en ervaring zit, te zoeken naar een onderbouwing of
kwaliteitsimpuls is achterwege gebleven. Wat voor 2005 overblijft, is een halfslachtig
product, een uitgekleed examen dat voldoet aan minimale eisen en vermoedelijk
slechts functioneert als tussenstop
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naar een volledige opheffing van het examen schrijfvaardigheid in navolging van
het examen Nederlands voor havo en vwo. Het argument dat het toch weer zo'n
armzalige bedoeling is, kan dan opnieuw uit de kast worden gehaald. De Citogroep,
verantwoordelijk voor de productie, heeft overigens wel geprotesteerd, maar de wens
goede maatjes te blijven met deze grote opdrachtgever en het inzicht slechts uitvoerder
te zijn en geen beleidsmedewerker zorgde ervoor dat dit protest nauwelijks hoorbaar
was. Op een discussie met het onderwijsveld zat het CEVO kennelijk al helemaal
niet te wachten. Het vermoeden dat de meeste docenten blij zullen zijn met de
doorgevoerde versobering en deze afslanking niet als een verschraling ervaren,
simpelweg omdat ze verlost zijn van veel correctiewerk, weerhoudt de CEVO van
iedere vorm van onderbouwing of een poging een visie te verduidelijken. De
opdrachtgevers van de meesterproef zijn pragmatici die zich kennelijk bewust zijn
van het feit dat het examen niet langer selectief is en dat betrouwbaarheid van
ondergeschikt belang is. Zij hanteren geen onderwijskundige principes voor hun
ingrijpen - althans niet zichtbaar - en leveren slechts een fopspeen in afwachting van
het moment waarop ook die niet meer nodig is. Deregulering en het leveren van
maatwerk, passend bij de doorlopende leerlijnen, worden binnenkort misschien als
argument gebruikt, naast het ontbreken van validiteit en kwaliteit, om het examen
Nederlands maar helemaal op te heffen.

Prullenbak
Sommige maatregelen lijken verstandig, omdat het vermoeden rijst dat er uitgebreid
over nagedacht en gesproken is, maar niets is in dit geval minder waar. Het besluit
om het examen Nederlands te halveren en de verbinding met het sectorwerkstuk in
de prullenbak te gooien, is genomen tijdens een bijeenkomst zonder agenda. Zelfs
de voorzitter van de vaksectie Nederlands was van tevoren niet op de hoogte dat een
dergelijke, belangrijke beslissing genomen zou worden. De wens tot een eenduidig
vmbo-examen voor Nederlands te komen - met natuurlijk geld besparende
overlapmogelijkheden - leek plotseling belangrijker dan een verantwoorde
kwaliteitseis of een onderwijskundige visie. ‘Laten we het zo eens een keer proberen,’
heeft een van hen vermoedelijk uitgeroepen, waarna de anderen vriendelijk knikten.
De Citogroep klaagde over de verslechtering van de positie van het
moedertaalonderwijs, omdat de bekorting negatieve gevolgen heeft voor de
toetsbetrouwbaarheid. Bovendien wees de Citogroep op de enorme verschraling van
het schrijfonderwijs. Veel aspecten van schrijfvaardigheid zullen immers op school
achterwege blijven als toetsing van schrijfvaardigheid slechts in de marge fungeert,
maar dit protest heeft niet mogen baten. Het vernieuwde examen Nederlands heeft
overigens nooit de kans gekregen zich te bewijzen. De wens tot snelle invoering van
deze tweede vernieuwing maakt een verantwoorde aanpassing zeer twijfelachtig.
Het is ook zeer de vraag of alle docenten Nederlands adequaat kunnen worden
ingelicht. Over het gegeven dat de Citogroep alle examens schrijfvaardigheid voor
2005 al min of meer klaar had, zal ik het maar niet hebben.
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Onduidelijkheid
De CEVO wordt officieel aangestuurd door het ministerie van OC&W. In een
toelichting naar het ministerie wordt gerept van ‘enige aanpassingen’. De kans dat
een ambtenaar daar opveert is nihil, waardoor de CEVO als een alleenheerser het
examen Nederlands naar eigen goeddunken mag invullen en veranderen. Het zou
goed zijn als er meer controle zou zijn en ‘enige aanpassingen’ verantwoord moeten
worden.
In de praktijk krijgen vmbo-docenten volgend schooljaar dus meer speelruimte
om het schrijfonderwijs naar eigen inzicht in te vullen. Het schrijfdossier zal - als
het goed is - ook op het vmbo een steeds belangrijkere rol gaan vervullen. Als je de
ontwikkelingen richting portfolio en doorlopende leerlijnen in acht neemt, is het
goed beschouwd een vanzelfsprekende weg, al geloof ik niet dat het eindexamen
helemaal moet worden afgeschaft, maar vooralsnog zal er zeker een vacuüm ontstaan.
Verlost van de plicht om de verscheidene onderdelen voor schrijfvaardigheid voor
het eindexamen te oefenen, zal de noodzaak om alle onderdelen aan de orde te laten
komen sterk verminderen en afhankelijk zijn van particuliere gedrevenheid. Zo lang
er geen duidelijkheid is over wat er minimaal in zo'n dossier of portfolio thuishoort
en aan welke kwaliteitseisen dergelijke dossiers moeten voldoen, is het onderwijs in
schrijfvaardigheid aan de goden overgeleverd. Ik wil niemand in het veld beledigen,
maar ik vrees dat de verschillen op scholen groot zullen zijn en dat het gemiddelde
niveau van de schrijfvaardigheid achteruit holt. Het vak Nederlands levert, zo vrees
ik, voorlopig opnieuw een deel van de bestaande kwaliteit in. Met dank aan de CEVO.
Henk Langenhuijsen is docent Nederlands aan de afdeling DAT van het Koning
Willem 1 College in 's-Hertogenbosch en schrijft onder meer over theater en
cultuureducatie. Daarnaast werkt hij voor de Citogroep in Arnhem.
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Leeswijzer
Hendrickje Spoor
De zomer van Apollo
De Bezige Bij, 2003
ISBN 90 234 1161 7
€ 18,50
De zomer van Apollo is het vijfde boek van Hendrickje Spoor, die in 1993 debuteerde
met de roman Verweerde spiegels. De centrale figuur is Julia Boyer, een wat
nimfachtige beeldhouwster die op het landhuis Oude Stein van haar gestorven ouders
woont. Na de dood van haar vader, de laatste bewoner, is zij er blijven handen en
werkt in een van de bijgebouwen in alle stilte en eenzaamheid stug door aan een
collectie beelden van Italiaans marmer. Het voortbestaan van het landhuis wordt
bedreigd sinds het tussen snelwegen is komen te liggen. Julia's vader heeft al eerder
vierhonderd hectares grond verkocht aan de gemeente Nieuwe Stein. Het huis past
Julia evenwel als een jas: ‘Net zo versleten als de kasjmier sjaal van haar moeder,
net zo comfortabel als de met bont gevoerde cape van Papa.’
Het is meteen duidelijk; er is sprake van oud geld. Waarschijnlijk voldoende om
de hoofdpersoon te ontslaan van andere inkomstenbronnen - van verkoop van haar
beelden is gedurende dit verhaal, deze zomer, ook geen sprake. De enige transactie
is de aankoop van ander materiaal dan marmer, wanneer haar steenhouwer dit deze
zomer niet kan leveren.
Julia's isolement wordt doorbroken door de - aanvankelijk onaangenaam gevoelde
- komst van Marius Kruger. Hij is een gesjeesde leraar, vastbesloten Oude Stein op
te knappen en permanent voor de ondergang te behoeden. Dat hij een dubbele
bedoeling heeft - samen met zijn vriend Joep Beekman Oude Stein op den duur
inrichten als regionaal informatiecentrum - weet de lezer wel, maar helaas de wat
naïeve Julia niet. Zij reageert in het begin terughoudend op zijn steeds terugkerende
komst. Aanvankelijk komt hij niet verder dan de tuin, dan de keuken en hij zal - ook
dat verrast de lezer niet - in Julia's bed belanden.
Een braaf en voorspelbaar boek, vrees ik, maar wel interessant om met 5- of 6-vwo
eens parallellen te leggen met de naturalistische romans van Couperus en tijdgenoten.
De personages van Julia en Marius vragen erom. Of, wie zich daaraan waagt, een
extra opdracht richting D.H. Lawrence's Lady Chatterley's Lover, waar Joep eens
aan refereert als het om Marius' gedrag gaat.
AMR

Herman Brusselmans
De droogte
Prometheus, 2003
ISBN 90 446 0303 5
€ 18,-
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Van Simon Vestdijk werd gezegd dat hij sneller kon schrijven dan

God kon lezen, en inderdaad, zijn bibliografie beslaat bijna evenveel pagina's als het
complete werk van Nescio. Het lijkt er echter op dat Herman Brusselmans Vestdijks
plaats in het Guiness Book gaat overnemen: de Vlaming publiceert elk jaar een
roman: sinds zijn debuut in 1982 geeft hij er al twintig op zijn naam staan plus nog
wat ander werk. Hij beschrijft zichzelf als een ‘professioneel uitdrager van een
negatieve levenshouding’. Die instelling vertolkt hij echter met veel (melige) humor.
De droogte gaat over Fabio, net gescheiden, uit huis gezet, ontslagen en verslaafd
aan drank. Hij besluit bij zijn moeder te gaan wonen, die daar niet echt blij mee is.
Fabio grijpt alles aan om geld te verdienen, maar erg succesvol wil hij alsmaar niet
worden.
Een dialoog als de volgende is typerend voor Brusselmans: ‘“Sinds ik bij dokter
Robijns [psychiater, JD] ben geweest,” zei hij, “ben ik helemaal... hoe heet dat als
je niet meer abnormaal bent?” “Normaal,” zei ik. “Ben ik helemaal normaal,” zei
hij. “Waar had jij last van?” vroeg ik. “Van die ziekte, ik ben de naam vergeten, dat
je altijd met z'n tweeën bent.” “Schizofrenie,” zei ik. “Ja, daar had ik last van, maar
nu ben ik het kwijt,” zei hij. “Niet waar!” riep hij met een heel andere stem. “Helemaal
kwijt ben je het geloof ik toch nog niet, Vincent,” zei ik. “Ik wel,” zei hij, “maar
mijn andere persoonlijkheid heeft er nog wat last van.”’
Wie dit type humor weet te waarderen, zal genieten van De droogte!
JD

Louis Ferron
Werken aan barmhartigheid
De Bezige Bij, 2003
ISBN 90 234 1163 3
€ 18,90
Al dertig jaar schrijft Louis Ferron romans; Gekkenschemer uit 1974 was zijn debuut.
Werken van barmhartig moet ongeveer zijn vijfentwintigste prozaboek zijn, naast
vier poëziebundels en zeven toneelstukken, libretto's. Meer dan een boek per jaar
dus. Een hardwerkende schrijver die ook in dit boek kiest voor zijn
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woonplaats Haarlem als decor, net als eerder in De walsenkoning en Viva suburbia.
Er zijn twee hoofdpersonen: Otto Wandelaar, die van beginnend dichter verviel tot
verslaggever van het suffertje de Kennemer Bode, en Bernhard Oolsdorp, die ook
verviel, maar nu van ‘rechtskundig adviseur’ tot banneling in Twente en die een
afkeer van alles heeft.

Wandelaar zoekt Oolsdorp op om de waarheid te achterhalen rond Teuntje (eigenlijk
Antoinette) Schrader, wier Marokkaanse zoontje Idriss in 1995 op twaalfjarige leeftijd
verdronk. Oolsdorp had het toen voor Teuntje opgenomen, toen hij haar als
rechtskundig adviseur op televisie had gezien. Zij was door de pers tot ‘item’ werd
gemaakt, en na te veel druk en een overdosis aan mystiek zichzelf pleegde ze
zelfmoord. Wandelaar is mislukt als poëet, zijn vrouw ging er vandoor met een
Haarlemse kakker en hij wordt gaandeweg door Oolsdorp verdacht van verkeerde
praktijken; hij zou de zaak vernachelen, bespioneren. Hiermee bereikt het boek, dat
van meet af aan al in een werkelijk prachtige taal is geschreven, zijn absolute
hoogtepunt. Lachsalvo's zijn niet van de lucht.
Of Ferron nog vijfentwintig van deze fantastische romans zal schrijven is de vraag,
maar er is zoveel waardevols in te halen voor degene die verder wil kijken dan de
geijkte boeken die toch al alle media-aandacht krijgen. Een aanrader voor iedereen
die binnen en buiten Haarlems grenzen woont.
AMR

Tonnus Oosterhoff
Dans zonder vloer
De Bezige Bij, 2003
ISBN 90 234 1160 9
€ 17,50
Na Vogelzaken (1991) en Kan niet vernietigd worden (1996) is Dans zonder vloer
de derde verhalenbundel van Tonnus Oosterhoff, ook dichter, romancier en essayist.
In vier verhalen staan kwetsbare mensen centraal. Maar daarmee is het geen tragisch
boek, integendeel. Door de droogkomische stij, de soms hilarische dialogen en
gesprekken, en beschrijvingen van sensibele situaties, blijft er na lezing eerder een
vrolijk en verwarrend gevoel achter.
In het eerste verhaal ‘Drie maal dezelfde, driemaal een ander’ neemt Oosterhoff
de gedaante aan van een auteur van Mijn Geheim, zo blijkt tegen het einde van het
verhaal als het slot over moet van de redactrice. Driemaal keert de liefde tussen twee
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personen terug, in drie totaal verschillende omstandigheden en tijden. De
hoofdpersoon in ‘Lucht in water oplossen’ is in de weer met mummies die hij in
water weekt en die op hun beurt als gezelschap voor zijn demente moeder kunnen
dienen. Hoewel horrorachtig, leest het als een verhaal bomvol genegenheid. En daarin
zit 'm de crux: alle verhalen gaan niet zozeer over de liefde zelf, maar om andere
grote zaken - leven, dood, vergankelijkheid. Zo ook het derde verhaal over de
schaakmafkees, die waarschijnlijk niet alleen van schaken gek werd, maar ook van
de door hemzelf vergeten moord die hij jaren eerder pleegde in Ierland en zijn idiotie
om fouten in De donkere kamer van Damokles op te sporen. Het vierde verhaal laat
ik u graag zelf lezen; de roerdomp alleen al wordt een nooit te vergeten monument.
AMR

Arthur Japin
Een schitterend gebrek
Arbeiderspers, 2003
ISBN 90 295 234 5
€ 17,95
Arthur Japin boort een interessante geschiedenis aan, namelijk die van Giovanni
Cassanova en zijn eerste liefde Lucia. Lucia, die als vijftienjarige verliefd wordt op
de twee jaar oudere Giovanni, heeft nooit de kans gekregen haar liefde te bezegelen.
Na de eerste ontmoeting slaat het noodlot toe: ze krijgt de pokken, overleeft weliswaar,
maar haar gezicht is volledig verminkt. Als haar geliefde terugkeert, durft ze hem
niet onder ogen te komen. Teleurgesteld trekken beiden hun eigen plan. Hij gaat zijn
leven lang op zoek naar de maagd uit zijn jeugd. Zij vertrekt naar Nederland, waar
ze uiteindelijk in Amsterdam als gesluierde hoer weet te overleven. Als op een dag
de twee elkaar ontmoeten, houdt zij haar sluier op en maakt ze zich niet bekend. Wel
maakt ze de droom uit haar jeugd alsnog af, en maakt hem duidelijk dat het destijds
geen verraad was, maar een daad van liefde. Ze geeft haar lichaam aan hem, maar
niet haar ziel.
Japins invalshoek is verrassend en werpt nieuw licht op een mogelijke realiteit,
maar toch ontbeert de roman opnieuw de overrompelende kracht van zijn debuut De
zwarte met het witte hart. Er zijn te veel passages die nodeloos ophouden; de zoektocht
van de twee ex-geliefden grijpt je onvoldoende naar de
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strot. Japin heeft in deze roman niet alleen een onderwerp uit de achttiende eeuw
onder de loep genomen, maar hanteert eveneens een stijl die past bij de bepoederde
pruiken. Zijn taal heeft dikwijls iets plechtstatigs, wat soms intrigeert, maar vaak
ook onnodig veel afstand creëert.
Deze roman is meer een liefdesroman dan een historisch verhaal. In de roman
wordt de kracht van liefde afgezet tegen de waarde van kennis, eigenwaarde en
tolerantie. Liefde, zo betuigt Japin, is de grootste kracht die de mens bezit en het
zoeken naar een evenwicht tussen hart en verstand, evenals tussen liefde geven én
nemen, moet ons grootste streven zijn. Lukt dat niet, dan rest slechts ontsporing. Het
historische decor biedt mogelijkheden tot bespiegelingen over het Verlichtingsdenken,
de sociale klassen, de omgangsvormen en de hypocriete seksuele moraal, met hier
en daar verwijzingen naar het heden, maar slaat je niet vast in historische ketenen.
HL

Paul Claes
Lily
De Bezige Bij, 2003
ISBN 90 234 1162 5
€ 18,50
Met Lily, de nieuwe roman van Paul Claes, is iets vreemds aan de hand, want niet
eerder publiceerde deze auteur een boek dat op het eerste gezicht zo toegankelijk is;
maar vooral: waar op het eerste, tweede en derde gezicht ook weinig meer aan te
beleven is dan het al te simpele verhaaltje. De tekst van de achterflap van zijn nieuwste
roman doet al iets vermoeden, maar als lezer denk je dan nog dat het tongue in cheek
is: ‘Lily zoekt zich een weg in het leven en de liefde. Ze loopt in het spoor van haar
vriendin Alice, die alles heeft wat zij ontbeert: charme, durf en verstand. Tijdens een
vakantie in een bergdorp voelen ze zich allebei aangetrokken door de aantrekkelijke
gids. Gaandeweg krijgt Lily meer zelfvertrouwen. Maar dan neemt haar leven een
onverwachte wending.’
Je moet naar durven, om je lezers met zo'n aansporing tot lezen aan te zetten! In
de roman zelf wordt deze toon doodleuk voortgezet: ‘De zusjes zagen groen van
nijd. Lily was de vijfde van haar klas geworden en Tiny, brutale Tiny, had een
vakantietaak. Elke dag moest ze een uur studeren. Tony bleef bij haar. Als troost. /
Alice was met haar neefje aan zee. De eerste schooldag zou ze pronken met haar
bruine benen. Waarom mocht Lily niet? Pappa verdiende niet genoeg, zei mamma.’
Tuttiger, duffer en braver kan bijna niet. En het plot is ook van dien aard. Het lijkt
op een doorsnee kasteelroman. Maar een roman van Paul Claes, die kan toch niet zo
zijn?! Of Claes heeft de lezer op grootse wijze voor de gek gehouden door hem een
verhaaltje in de maag te splitsen dat de schrijver ongetwijfeld met veel plezier heeft
geschreven, maar dat het niveau van een b-roman nergens ontstijgt, of ik zie een
leeswijze over het hoofd die deze roman veel meer doet gelijken op zijn eerdere
romans. Wie het weet mag het zeggen.
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Geerten Meijsing
Malocchio
Arbeiderspers, 2003
ISBN 90 295 3098 7
€ 17,95

Sinds voor veel Nederlanders de Hemel definitief achter de horizon is verdwenen,
neemt het ‘huisje in Toscane’ de rol over van Aards Paradijs. Van allerlei kanten is
de lof bezongen van dit mooist denkbare bezit; Iyrische beschrijvingen van het
landschap, het klimaat, de mensen, kortom van Het Leven In Toscane wekken de
indruk dat alleen wie niet weet wat goed voor hem is, genoegen neemt met
Terschelling of de Ardennen.
Geerten Meijsing heeft een belangrijk deel van zijn leven doorgebracht in een
huisje in Toscane en in Malocchio beschrijft hij zijn haat/liefde voor de streek,
nuanceert de lyriek van de glossy bladen en maakt duidelijk dat leven in Toscane
één belangrijk minpunt heeft, namelijk dat je er altijd buitenlander bent en blijft. Een
belangrijk deel van het verhaal betreft de strijd die de hoofdpersoon moet voeren
met zijn huisbaas die hem op allerlei manieren dwarszit. Daarnaast, en dat is de
hoofdlijn van het verhaal, vertelt Meijsing over de opvoeding die de hoofdpersoon
aan zijn dochtertje geeft, als zijn vriendin hen in de steek gelaten heeft. In het drieluik
Veranderlijk en wisselvallig (1987) Altijd de vrouw (1991) en Een meisjesleven
(1981) beschreef Meijsing beeldend hoe de relatie met de ‘vriendin van zijn leven’
begon, zich ontwikkelde en uiteindelijk mislukte. In Malocchio (letterlijk: ‘het boze
oog’; Meijsings dochtertje beschikt daarover volgens de huisbaas) wordt het drieluik
gecompleteerd met de jaren van de opvoeding. De beschrijving van de
opvoedingsperikelen
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wordt fraai gecombineerd met de andere twee verhaallijnen: het leven in Toscane
en de machtsstrijd met de huisbaas. Een aantrekkelijk verhaal, al is enige kennis van
het Italiaans wel bijna necessario.
JD

Bart Moeyaert
Verzamel de liefde
Querido, 2003
ISBN 90 451 0046 0
€ 11,95

Bart Moeyaert
De schepping
Querido, 2003
ISBN 90 451 0079 7
€ 13,95
Kort na elkaar verschenen onlangs twee nieuwe publicaties van Bart Moeyaert, een
schrijver die een veelschrijver genoemd zou kunnen worden, ware het niet dat deze
benaming een bijklank heeft van kwalitatief minder hoogstaand. Dat is op hem in
het geheel niet van toepassing. Het zijn twee boeken geworden om te koesteren.
Met Verzamel de liefde debuteert Moeyaert als dichter, na eerder romans,
verhalenbundels en een toneelstuk te hebben gepubliceerd. De bundel bestaat uit 31
niet al te lange gedichten. Het openingsgedicht is - bijna zou ik zeggen: ‘zoals het
hoort’ - programmatisch, een gedicht over het niet kunnen dichten. Vervolgens
voornamelijk liefdesgedichten, enkele - impliciet - religieuze gedichten en een klein
aantal gedichten over het maken van gedichten. Een zeer volwassen bundel.
Moeyaert schreef De Schepping, een nieuwe versie van het scheppingsverhaal, in
opdracht van het Nederlands Blazers Ensemble. Op de live-cd bij de speciale editie
van de boekuitgave van de tekst van Moeyaert speelt het NBE het oratorium Die
Schöpfung van Franz Josef Haydn in de bewerking voor blazers van zijn tijdgenoot
Josef Triebensee, afgewisseld door het verhaal van Moeyaert, door hemzelf
voorgedragen. Het groot formaat boek met Moeyaerts versie van het openingsverhaal
uit Genesis wordt vergezeld door prachtige tekeningen van Wolf Erlburch. Het is
een zeer heldere, geestige, poëtische en ook filosofische tekst geworden. In zijn
ambitieuze poging een nieuwe versie te schrijven van het scheppingsverhaal is
Moeyaert met glans geslaagd.
JB
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Charlotte Glaser Munch
Voor Kaya
Lemniscaat, 2003
ISBN 90 5637 514 8
€ 12,95
Niet alleen verscheen bij Lemniscaat de nieuwe, zeer fraaie roman van Per Nilsson,
17, ook Voor

Kaya, de debuutroman van de Noorse Charlotte Glaser Munch, kwam in het
Nederlands uit. Het boek gaat over de zestienjarige Kaya, die een jaar geleden haar
moeder verloor. Zij woont nu alleen met haar vader en voelt zich eenzaam en
onbegrepen met haar verdriet. Op zolder vindt ze een schrift dat haar moeder voor
haar heeft achtergelaten. Haar moeder hield altijd een dagboek bij, omdat ze het
belangrijk vond ‘jezelf op papier neer te zetten. Om een kijkje te nemen in je eigen
hoofd, je ervan te overtuigen dat je wel degene bent die je wilt zijn.’ Kaya schrijft
in het blauwe schrift over zichzelf, haar vriendinnen, haar vader en haar problemen.
Eigenlijk is het een lange brief aan haar moeder, van wie ze nog niet heeft
geaccepteerd dat ze er echt niet meer is. Kaya moet door een diep dal, maar mede
dankzij haar dagboek redt ze het.
Voor Kaya is een prachtig, gevoelig boek. Kaya is een echte puber: gevoelig en
onzeker. Munch heeft haar op papier heel levend en herkenbaar gemaakt: Kaya kan
iedere willekeurige puber zijn. Het boek, dat er uitziet zoals Kaya's dagboek er uit
moet zien, spiegelt het leven niet mooier voor; de wereld wordt beschreven zoals die
is: moeilijk, zwaar en rauw, maar ook vrolijk en zonnig. Een prachtig boek voor
gevorderde lezers aan het eind van klas twee en in klas drie.
MO

Joost Heyink
Het web
Van Holkema en
Warendorf, 2003
ISBN 90 269 9747 7
€ 11,99

Hieke van der Werff
www.hellupme.nl
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De Vier Windstreken, 2003
ISBN 90 5579 978 5
€ 12,50
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving, en zeker niet uit de
wereld van pubers. Dat internetten niet altijd zonder gevaar is, laat Joost Heyink zien
in zijn roman Het web. Meg houdt van chatten, omdat het zo lekker spannend en
anoniem is. Ze heeft drie alter ego's waarmee ze inlogt in de chatboxen. Ze ontmoet
er BeauX, een
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jongen op wie ze verliefd wordt. Hoewel ze zelf heel goed weet wat de gevaren zijn
van het afspreken met chatvrienden, spreekt ze toch met hem af. Dat waar ze heimelijk
bang voor is, gebeurt: BeauX is geen leuke zestienjarige, maar een oude viezerik en
ternauwernood ontkomt Meg aan een verkrachting. De politie kan met haar aangifte
niet zo veel, omdat de identiteit van de man niet bekend is. Meg besluit zelf dan maar
op onderzoek uit te gaan.
De lezer beleeft alles heel direct met mee, ook haar chatgesprekken zijn door
Heyink uitgeschreven. Voor ons volwassenen is dit lastig te volgen, want die chattaal
is best ingewikkeld. Onze leerlingen zullen het geweldig vinden dat ‘hun’ taal zo
gebruikt wordt. In Het web vinden de leerlingen van nu dus eigenlijk dat wat hen
bezighoudt: internet en verliefdheid. Het boek zit goed in elkaar en leerlingen uit de
tweede en derde klas zullen ervan smullen - en hopelijk ook de boodschap meekrijgen
dat ze uit moeten kijken met het internet.
Hieke van der Werff heeft eveneens het internet als onderwerp genomen in
www.hellupme.nl. Zij ziet echter alleen de voordelen ervan: Niels heeft een vader
die erg ziek is en hij weet niet goed hoe hij hiermee moet omgaan. Niels heeft de
site www.hellupme.nl ontdekt, waar hij onder de valse naam Kim om hulp vraagt
bij zijn probleem. Zijn vriendinnetje Lisa en hun vriendje Dennis, allen
achtstegroepers, lezen de oproep en besluiten Kim te helpen. Dankzij het internet
komen ze steeds dichter bij het antwoord op de vraag ‘Is er leven na de dood?’ Van
der Werff schrijft wat naïef: in haar verhaal gebeuren dingen die niet logisch zijn.
Zo blijkt de moeder van Niels het brein achter de site te zijn, maar had zij niet genoeg
aan haar hoofd met een man die op sterven lag? Dat Niels en Kim een en dezelfde
persoon zijn, ligt er ook aardig dik bovenop, maar Van der Werff mikt dan ook op
wat jongere lezers. Wellicht is het boek voor minder ervaren brugklassers een leuk
opstapje.
MO

Willem Bek
De schaduw
Prometheus, 2003
ISBN 90 6494 117 3
€ 12,95
Down to earth en een beetje magie, dat is De schaduw van Willem Bek. Het boek
vertelt het verhaal van Sanne. In Sannes dorp wonen twee zonderlinge tweelingbroers,
Bor en Jorre. Van hen wordt gezegd dat ze moordenaars zijn, en dat je maar beter
uit hun buurt kunt blijven. Sanne is echter veel te nieuwsgierig en op een middag
fietst ze naar hun huis. Daar ontdekt ze dat de broers nog een huisgenote hebben.
Sannes ouders hebben ondertussen veel met haar te stellen: als echte brugklasser
pubert ze er lustig op los. De ontdekking van de geheimzinnige huisgenote zet het
leven van Sanne en haar moeder behoorlijk op zijn kop.
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Sanne is niet alleen op zoek naar het geheim van Bor en Jorre, ze zoekt ook een
eigen identiteit. Deze twee speurtochten lopen prachtig parallel en zullen ook veel
brug- en tweedeklassers aanspreken. Ruzies thuis over bijvoorbeeld het nemen van
een neuspiercing zullen hun bekend voorkomen. Tegelijkertijd maakt Bek gebruik
van zijn mogelijkheden als schrijver, door een beetje magie, iets toverachtigs toe te
voegen. Hij neemt de lezer wel serieus: het verhaal blijft spannend en aannemelijk.
De schaduw is een herkenbaar boek, dat ook nog boeit en gemakkelijk leest - een
prima boek voor de klassen een en twee.
MO

Jesse Goossens
Dit is theater
Lemniscaat, 2003
ISBN 90 563 7565 2 / 90 563 7566 0
€ 24,95 / € 29,95
Voor uitgeverij Lemniscaat is ook vormgeving belangrijk: een boek moet een
geschenk zijn. Dit is theater, een informatief boek over podiumkunsten, is zo'n boek
dat je graag cadeau krijgt of geeft.
Het ziet er prachtig uit: mooie, stevige vorm, goede papierkwaliteit, talrijke kleurige
illustraties, subtiel kleurgebruik en een aangename bladverdeling. Door de heldere
toonzetting van Jesse Goossens en door de uiteenzettingen via persoonlijke verhalen
van artiesten is het boek toegankelijk voor jongeren. Het uitgangspunt bij alle
hoofdstukken is de magie van het theater en de bevlogenheid van de kunstenaar.
Theater wordt als een avontuur gezien, het boek wordt als ontdekkingsreis
gepresenteerd, een eigentijds cliché, maar het werkt vermoedelijk wel. Het belerende
vingertje ontbreekt, jongeren worden uitgenodigd rond te kijken in de wereld die
theater heet. Uitgever Boele van Hensbroek is zich bewust geweest van de
onmogelijke opgave om een alomvattend theaterboek te maken, zo schrijft hij zelf
in het slotwoord. Daarin is hij ook niet geslaagd. Tal van spraakmakende
theaterstukken, met name ook jongerentheatervoorstellingen, Vlaamse producties
en streetdanceproducties blijven onvermeld en het geheel blijft noodgedwongen
oppervlakkig.
Ondanks het brede spectrum lijkt vooral de invalshoek van de gevestigde orde en
dus de traditionele disciplineverdeling aan de basis te liggen. Op geen enkele wijze
blijkt uit Dit is theater dat de maatschappij verandert. Dat neemt niet weg dat Dit is
theater een aangenaam en interessant
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boek is, dat op school in iedere mediatheek of CKV-boekenkast een plaats verdient.
HL

Els van Steenberghe (red.)
Groot toneel
Bebuquin, 2003
ISBN 90 751 7526 4
€ 15,Kunsteducatie staat in Nederland erg in de belangstelling. In België is die
belangstelling er ook wel, maar door de afwezigheid van bijvoorbeeld CKV als
onderdeel van het leerplan, zijn het vooral de theatermakers die zich daarmee bezig
houden. In Groot toneel zijn een aantal beschouwingen over het Vlaamse
jeugdtheaterlandschap bijeengebracht. De verscheidenheid van bijdragen is geordend
rond de begrippen ‘grens’, ‘jeugdtheater’ en ‘kindbeeld’. Het is een bont geheel met
essays van mensen als Willem Elias, Kathleen van Langendonck, Gerhard Verfaillie
en Stefaan Vandelacluze. Het zijn namen die doorgaans weinig associatie oproepen
en nog eens bevestigen dat Vlaanderen soms erg ver weg is. De bijdragen zijn veelal
gericht op Vlaamse theatermakers, want de auteurs gaan ervan uit dat de lezer
vertrouwd is met het Vlaamse jeugdtheaterlandschap, maar stellen toch vrij algemene
vragen aan de orde. Het Vlaamse jeugd- en jongerentheater heeft vaak een hoog
niveau. Het is artistiek gedurfd, spreekt sterk tot de verbeelding en combineert taal
en beweging op een bijzondere manier. Via deze bundel ontmoeten direct betrokkenen
elkaar, wisselen ze van gedachten en proberen ze luiken open te gooien, in de
wetenschap dat de vloer niet de enige ontmoetingsplek is. In die zin is het een
prikkelende verzameling teksten, maar wel vooral de moeite waard voor
theatermakers.
HL

Boekman 57
Vijftiende jaargang, herfst 2003
€ 12,Het ‘tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid’ van de Boekmanstichting
(www.boekman.nl)
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heeft eerder dit jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Vaak is dat louter visueel,
deze redactie is er echter in geslaagd ook inhoudelijk een fikse verbeterslag te maken.
Nummer 57 verscheen in de herfst van 2003 en is gewijd aan de kunstkritiek. Niet
alleen de kunst zelf wordt tegenwoordig in een crisis verklaard, ook de kunstkritiek
is dat, menen sommigen. Vragen worden opgeworpen als ‘Hebben kunstcritici nog
een visie of zijn ze op aarde om het publiek “zo betrouwbaar mogelijk” te
informeren?’ en ‘Waarom is de ruimte voor kunstkritiek in dag- en weekbladen met
30% gedaald?’
Opgenomen zijn artikelen over theaterkritiek, beeldende kunst kritiek, het ontbreken
van modekritiek en de ‘psychotoxische’ uitwerking van wrede kritiek. Interessant is
de bijdrage van Susanne Janssen over de beroepspraktijk van kunstcritici. Zij
ondervraagde een groep van achthonderd critici. Opmerkelijk is dat een groot deel
van de respondenten meent dat de Nederlandse dag- en weekbladen nauwelijks oog
hebben voor nietgevestigde vormen van kunst, waaronder architectuur, design en
jeugdliteratuur. Opmerkelijk is ook dat het profiel van het medium, de
concurrentiepositie ten opzichte van andere bladen en de status van de maker van
essentieel belang worden geacht; vandaar dat een slecht boek van Mulisch eerder
zal worden besproken dan een goed boek van een onbekende debutant. Lezenswaardig
is de column van Margot Dijkgraaf over de lauwheid van de literaire kritiek in de
Franse media en de rol van de ‘Parijse kluwen’; en de pittiger bijdragen van Nel van
Dijk over het gezag van de criticus en Hugo Verdaasdonk over de willekeur van de
recensent.
AMR

Zicht op sites
‘Informatie zoeken op internet is met hooivorken harken naar een speld in een
hooiberg,’ beweerde de Volkskrant enige tijd geleden. De gigantische hoeveelheid
documenten en afbeeldingen op internet vormt een ongekende bibliotheek. Het gevaar
dat je door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor wordt ontmoedigd of
overvoerd, is niet ondenkbaar. Velen zullen zich inmiddels de beperking van slechts
een handvol toegangspoorten opgelegd hebben. Wie - net als ik - ooit is begonnen
met een ‘handige’ lijst favorieten, moet nu constateren dat de lijst te lang is en
nauwelijks nog functioneert. Een oorzaak ligt ook bij de fantastische zoekmachine
Google, die volgens kenners magere resultaten geeft, maar die het opslaan van
favorieten toch bijna overbodig maakt. Een beetje artiest, theatergroep of kunstenaar
heeft tegenwoordig een eigen website. Wie bij Google
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de gezochte naam intikt, komt vrijwel onmiddellijk bij de juiste homepage uit, en
anders zijn er altijd wel bruikbare links. Dat geldt eveneens voor scholen,
onderwijskundige instanties of culturele instellingen. Overigens hebben de meeste
ondertussen voor de hand liggende domeinnamen, zodat zelfs Google er niet meer
aan te pas hoeft te komen: annefrank.nl, hansteeuwen.nl, freekdejonge.nl. Ook de
Nederlandse ‘Startkabel’ - een verzameling van verwante verwijzingen - heeft niet
stil gezeten en biedt de mogelijkheid snelle verbindingen te leggen. Zo heb je
literatuur.pagina.nl, musical.pagina.nl, cabaret.pagina.nl en ook taal.pagina.nl.
Voor het onderwijs zijn grote toegangspoorten als www.kennisnet.nl,
www.digischool.nl en www.docentenplein.nl - bruikbaar, maar ook veelzijdig en
dus dikwijls niet specifiek genoeg. Het cultuurplein van kennisnet is overigens de
moeite waard en biedt zinvolle links, evenals www.digischool.nl/ne/community,
met uitstekende links naar sites van docenten en/of leerlingen als verrijking van de
lessen Nederlands. Voor leerlingen heb je bijvoorbeeld www.collegenet.nl ook goed
om eens te bezoeken, al was het maar om te zien welke uittreksels erop staan.
Verwante, interessante sites zijn onder meer www.levendetalen.nl,
www.werkeninhetonderswijs.nl en www.slo.nl; ook de meeste methoden hebben
sites met extra hulp en opdrachten, zoals www.taallijnen.nl en www.dossierlezen.nl.
Ook nietgebruikers kunnen er vaak interessante informatie en/of opdrachten vinden.
Specifieker zijn bijvoorbeeld www.leesdossier.nl, www.openboek.nl,
www.poezieclub.nl en www.poezie-in-beweging.nl. Veel vakspecifieke sites vissen
in dezelfde vijver. Wie zich heeft voorgenomen alle CKV-sites te leren kennen, mag
gerust om taakuitbreiding vragen. Ik noem er een paar: www.ckplus.nl,
www.cultonline.nl, www.cultuurbereik.nl, www.cultuurwijzer.nl, www.cjp.nl,
www.ckvwijzer.nl, www.cultuurnetwerk.nl, www.kpcgroep.nl/kunstvakken,
www.podiumopschool.nl, www.kunstbende.nl, www.kijkenmetjeoren.nl,
www.ikwilerheen.nl.
Natuurlijk zijn de makers doorgaans ook graag bereid om je geregeld nieuwsbrieven
te sturen. Hetzelfde verhaal geldt voor theaterliefhebbers. De hoeveelheid uitgidsen
is overstelpend en dus ook onoverzichtelijk. Niet alleen zijn er landelijke aanbieders,
ook iedere provincie en regio wil kennelijk digitaal aanwezig zijn. Uiteraard heeft
ook ieder zichzelf respecterend theater ondertussen een eigen homepage. Hopelijk
komt aan de wildgroei binnenkort een einde. Ik noem slechts www.uitgaan.nl,
www.amateurtheater.nl, www.theaterland.nl, www.zoveeltheater.nl,
www.onstage.nl. Voor cabaretliefhebbers is er bijvoorbeeld www.cabaretweb.nl
en www.zwartekat.nl.
In volgende nummers van Tsjip/Letteren zal ik telkens enkele sites onder de loep
nemen. Ik houd me aanbevolen voor waardevolle tips. Als eerste eigen tip kan ik
niet nalaten www.thinkquest.nl te noemen. Deze site stimuleert jongeren educatieve
websites te maken. Het resultaat is vaak zeer bijzonder en dwingt respect af.
HL

Nieuwe dienst voor leraren: elektronische tijdschriftenattendering
onderwijs Nederlands
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De Nederlandse Taalunie biedt vanaf september 2003 een elektronische
attenderingslijst aan met samenvattingen van artikelen over het onderwijs Nederlands
in het basis-, voortgezet/secundair- en volwassenenonderwijs uit Nederlandse en
Vlaamse vakbladen.
Met dit initiatief wil de Taalunie leraren en andere betrokkenen uit het onderwijsproces
prikkelen om meer te profiteren van de kennis en inzichten die beschreven zijn in
de vakbladen. De nieuwe voorziening werd opgezet in samenwerking met een groot
aantal onderwijsvakbladen: Didaktief & School, JSW, Klasse, Leesgoed, Les, Levende
Talen, Moer, Nieuwsbrief Taalopleiders en Begeleiders, Profiel, Toon, Tsjip/Letteren,
Vonk, enzovoorts.
De tijdschriftenattendering is een onderdeel van het Taalunieversum
(www.taalunieversum.org). Op deze site staat onder meer veel informatie verzameld
over het onderwijs Nederlands. Leraren en andere geïnteresseerden kunnen zich
gratis abonneren op deze dienst via www.taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften.
De attenderingslijst zal elke maand verschijnen, met uitzondering van juli en augustus.
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Aangenaam kennis te maken
De schatkaarten van Erfgoed Actueel
Elk van de 41.526 vierkante kilometers in Nederland herbergt schatten en verhalen.
Dat beseffen ze volop bij Erfgoed Actueel. Dit landelijk projectbureau voor cultureel
erfgoed en educatie is de spin in het web van instellingen die het historisch besef
van scholieren willen aanwakkeren. Portret van een organisatie waar verwondering
allerminst eindigt bij Zaanse molens of Delftsblauwe tegeltjes.
In 1997 riep het ministerie van OC&W het projectbureau Erfgoed Actueel in het
leven. Oogmerk: het actieve gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs stimuleren,
opdat de belangstelling van jongeren voor de sporen van het verleden groeit. Bij
velen roept dat associaties op met het bezichtigen van hunebedden of
laat-middeleeuwse geveltjes. Maar cultureel erfgoed reikt aanzienlijk verder. Het
omvat alle materiële zaken die mensen zo bijzonder vinden dat ze ze willen bewaren.
Een willekeurige greep: de Haagse ‘fin de siècle’-interieurs waar Couperus over
schreef; de biechtstoel te Maassluis waarin Maarten 't Hart zijn zonden overpeinsde;
oude foto's van Oegstgeest die de terugkeer naar dit dorp vergemakkelijken; het
Groninger landschap waarin Thomas Rosenboom schepen voorbij zag trekken; de
eerste pijp van Mulisch of de botjes van de uitgestorven dodo die Büch koesterde.
Maar ook straatnaambordjes, oude tv-programma's, het dagboek van Marga Klompé
of een authentieke huiskamer uit de jaren zeventig - inclusief bruine corduroy zitkuil
- passen binnen de definitie. Een bonte verzameling? Ja. Onder cultureel erfgoed
vallen dan ook musea, monumenten, archieven, archeologische vondsten,
landschappen, en verhalen die het verleden schragen.

Schatkamer
Samen met enkele geestverwante instellingen is Erfgoed Actueel gehuisvest in noblesse oblige - een monumentaal pand aan de Herengracht in Amsterdam. Vanuit
dit zogeheten Erfgoedhuis initieert, ondersteunt en bevordert zij
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en culturele instellingen. Erfgoed Actueel
richt haar pijlen vooral op intermediaire organisaties voor cultureel erfgoed en
onderwijs. Dat kunnen provinciale Erfgoedhuizen en Stichtingen voor Kunstzinnige
Vorming zijn, maar ook onderwijskoepels, lerarenopleidingen of
schoolbegeleidingsdiensten. De zeven medewerkers van Erfgoed Actueel verrichten
onderzoek, zetten pilotprojecten op, versterken netwerken en leveren expertise.
Verder biedt Erfgoed Actueel een schatkamer aan informatie.
Hoge ogen gooien de websites www.erfgoedactueel.nl en
http://erfgoededucatie.pagina.nl, en het gratis kwartaalblad Oud Nieuws over het
gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs.

Gereedschapskist
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Kan een misverstand ook cultureel erfgoed zijn? Ja, soms. Zo hoef je in Nederland
niet diep te graven om op de opvatting te stuiten dat cultureel erfgoed het exclusieve
domein is van leraren geschiedenis. De praktijk leert echter dat cultureel erfgoed ook
uitstekend van pas komt bij de vakken Nederlands, aardrijkskunde, economie, rekenen
of techniek. Talloze lessuggesties en praktische opdrachten staan in het docentenen leerlingenboek De C van CKV, dat primair bestemd is voor vmbo-leerlingen in
de bovenbouw, maar na lichte aanpassing ook voor andere doelgroepen kan worden
gebruikt.
Tot slot bewijst cultureel erfgoed zijn nut bij het verwezenlijken van
vakoverstijgende vaardigheden, waaronder de kunst van het onderzoeken, analyseren
en presenteren. Kortom: cultureel erfgoed is geen doel maar een praktisch middel;
een gereedschapskist die zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs kan
worden gebruikt. Blijft de hamvraag: hoe confronteer je jongeren met sporen uit het
verleden? Een busreis naar het Rijksmuseum? Geen kwaad woord erover, maar zo'n
tocht wordt al snel een uitstapje. Liever kiest Erfgoed Actueel voor eigentijdse
lesmethoden waarin de eigen omgeving van de leerling centraal staat. Zo blijkt
Nederland geen schatkaart met honderd maar met tienduizenden rode kruisjes.
Onderzoek in eigen buurt, dorp of stad scherpt het oog voor de publieke ruimte en
de tekens uit het verleden daarin - van grafheuvel of trekvaart tot industrieel erfgoed.
Bovendien voldoen deze educatieve verkenningen aan de roep van het onderwijs
naar zogenoemd ‘authentiek leren’. Het ministerie van OC&W zorgt voor wind in
de rug: in de nabije toekomst krijgen scholen meer vrije ruimte voor onder meer
cultuur, als gevolg van gewijzigde kerndoelen.

Appelrode wangen
Nederland is ingrijpend veranderd. Dat beseft ook Erfgoed Actueel, dat sterk rekening
houdt met de ontstane culturele diversiteit. Zo heeft het multiculturele karakter van
de samenleving consequenties voor de omgang met - en interpretatie van - het
verleden. Een expositie in 2003 over de slavernij zal bijvoorbeeld een andere
toonzetting hebben dan in de jaren vijftig. Toch hoeft het standbeeld van Van Heutsz
- de gouverneur die huishield in het koloniale Atjeh - niet van zijn sokkel. En ook
de boeken van De Kameleon, waarin blonde knapen met appelrode wangen de dienst
uitmaken, blijven onverbrekelijk
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verbonden met het collectieve verleden. Wel verplicht de culturele verscheidenheid
om verder te kijken dan het legendarische duimpje van Hansje Brinker. Erfgoed is
immers niet ‘nationaal’, maar laat zien welke uiteenlopende culturen hun sporen
hebben nagelaten. Een struikelblok daarbij is dat allochtonen in Nederland veelal
een orale en geen materiële geschiedenis hebben. Toch zijn er volgens Erfgoed
Actueel genoeg kansen om

migranten bij cultureel erfgoed te betrekken. Van de Chinese wok, Molukse
vliegerwedstrijden en de Turkse sas tot aan Oosterse hennatatoeages of het
islamitische Suikerfeest; zij bieden handreikingen om te spitten in het eigen verleden
en dat van anderen.

Mouwen opstropen
De aandacht voor cultureel erfgoed groeit. Maar het blijft gissen wat de oorzaak
daarvan is. Krijgen mensen onder invloed van globalisering meer oog voor de eigen
vierkante kilometers waarop ze leven? Levert het uiteenvallen van oude sociale
structuren extra aandacht voor het verleden op - met het risico van te grote
romantisering? Of ontdekt het onderwijs dat cultureel erfgoed de deur naar vele
vakgebieden opent? Feit is - in alle bescheidenheid - dat Erfgoed Actueel in zes jaar
tijd de belangstelling voor cultureel erfgoed sterk heeft vergroot. Ook de komende
jaren kan Erfgoed Actueel de mouwen opstropen: nadrukkelijk onderschrijft
staatssecretaris Medy van der Laan in haar recente Cultuurnota nut en noodzaak van
erfgoededucatie. Mocht over vijftig jaar bij bestudering van de Handelingen der
Tweede Kamer - ook cultureel erfgoed - blijken dat van der Laan een vooruitziende
blik heeft gehad, dan is dat winst voor heden, verleden en toekomst. En dat telt.
Erfgoed Actueel
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Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
tel. (020) 427 98 80
e-mail info@erfgoedactueel.nl
internet www.erfgoedactueel.nl
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Agenda
10-20 maart 2004
69e Boekenweek
Tien dagen lang staan boeken rond het thema Frankrijk centraal. Meer informatie
bij uw boekhandel of bibliotheek of www.cpnb.nl.

12 maart 2004
Slotdag Inktaap
Eindmanifestatie van het leesproject voor de Tweede Fase (in Nederland) en de derde
graad (in Vlaanderen) in DeCingel te Antwerpen. Meer informatie: www.inktaap.com.

1 april 2004
De Dag van de Jonge Jury
Feestelijke afsluiting 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. Op dezelfde dag worden er de Gouden en Zilveren
Zoenen uitgereikt. Meer informatie: Bulk Boek, tel. (020) 627 95 49 of
www.jongejury.nl.

16 april 2004
Lezen in het vmbo; kansen en mogelijkheden
Herhaling van de studiedag over fictie (en non-fictie)onderwijs in het vmbo, die op
19 februari plaats vond er die snel erg overtekend was. 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.
Plaats: Vredenburg 19, Utrecht. Meer informatie: Stichting Lezen, tel. (020) 623 05
66 of www.lezen.nl.

17 april 2004
Doe Maar Dicht Maar Festival
Jaarlijkse slotdag van het poëziefestival voor twaalf jaar en ouder in Groningen. Dit
jaar kreeg DMDM ook van het Comité 4 en 5 mei de opdracht een festival te
organiseren rond herdenkings- en bevrijdingsdag. Meer informatie:
www.doemaardichtmaar.nl.
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5-25 mei 2004
De Weken van het Reisboek
Deze weken staat het thema ‘reizen’ centraal in boekhandels en bibliotheken. Meer
informatie: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB),
tel. (020) 626 49 71, www.cpnb.nl.

14 mei 2004
VSB Jongeren Poëziedebat
In de Rode Hoed vindt rond de uitreiking van de VSB-poëzieprijs het jaarlijkse
poëziedebat voor jongeren plaats. Meer informatie: www.schoolderpoezie.nl.

20 mei 2004
Annie M.G. Schmidt Dag
Op de verjaardag van Annie M.G. Schmidt wordt iedereen opgeroepen iets (voor)
te lezen of te zingen van Annie M.G. Schmidt. Meer informatie: Samenwerkende
Kinderboekwinkels, tel. (020) 622 47 61, www.kinderboekwinkels.nl.

12-17 juni 2004
Poetry International
Jaarlijks poëziefestival in Rotterdam. Meer informatie: www.poetry.nl.
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binnenkant voorplat

[Nummer 2]
Tsjip
‘Hij sprak over Justus van Effen.
Hij sprak, en met zijn hoge, muzikale, ietwat gemaakte stem, ondersteund door
de sobere gebaren of een gebiedend kloppen met de vingertop, ontwierp hij een
levensbeeld van deze edele en verlichte figuur, deze charmante zedenmeester en man
van de wereld, die met zijn zakken vol Engelse Tatlers en Spectators toch zo
persoonlijk wist te zijn, die natuurlijk Hollands schreef in een tijd van stijve en
hoogdravende fratsen, en wiens “Kobus en Agnietje” misschien de eerste Nederlandse
novelle was die de naam met enig recht verdiende. (...) Zijn horloge, op de tafel,
hield hij in het oog; er moest nog tijd overblijven voor het opgeven van huiswerk.
Keek hij niet op zijn horloge, dan bestudeerde hij de klas, iets dat hem weinig
moeite kostte, daar hij het vertoog over Justus van Effen vrijwel woordelijk uit het
hoofd had geleerd en zich alleen afwijkingen van dat concept veroorloofde om
zichzelf te bewijzen dat hij dat ook kon. (...) Het was een voortreffelijk begin, dacht
hij opgeruimd; in de lagere klassen zou hij natuurlijk straffer moeten optreden, maar
hij was er nu doorheen, en, het mooiste, het was gegaan precies zoals hij zich dat
voorgesteld en voorgenomen had. Lesgeven wás niet zo moeilijk. Het was héerlijk
jonge mensen zo te kunnen boeien, al was het maar met Justus van Effen, een
vervelend schrijver uit een hoogst vervelende eeuw. (...)
Daar hij stelselmatig te werk ging, volgens rayons, niet naar de onmiddellijke
indruk, ontdekte hij de jongen zonder tanden vrij laat. Hij was al met feiten en titels
en jaartallen bezig, klaar om Justus van Effen tot het volgend jaar zijn congé te geven,
toen deze hoogst merkwaardige facie, daar midden op de vierde rij, hem voor de
vraag stelde van welke waanzinnige verwaarlozing hij hier getuige was. (...)
Hij keek, de jongen keek. Hij sprak, de jongen luisterde, en het gebit was er, nog
steeds; of het gebit was er níet, zo kon men het ook zeggen. Er waren zwarte stompen,
en was een naargeestig metalen geglinster; het was om kippenvel van te krijgen, en
toch trok het aan, omdat het bij dat gezicht behoorde, bij de prachtige bleke honende
tronie, waarin het fijnste en geslepenste neusje ter wereld de spot dreef met het nobel
gewelfde denkershoofd boven zich en het gruwelijk verval beneden zich. (...) Midden
in een zin hield hij op, en waar hij ook aan dacht, het was Goethe niet. “Zeg hé, hou
je afgebrande kerkhof 'n beetje voor je zeg!”
Aan zijn jankend overslaande stem was te merken hoe nerveus hij was geworden.
Om zijn mondhoeken trok een machteloos pruilen, als van een bedorven kind. Toen
werd hij vuurrood, en zag er alleen nog maar kwaad uit, mannelijk kwaad, en hij
bleef een beetje dreigend en zegevierend zitten kijken, half verongelijkt en half
tevreden: tevreden met het proestende gelach in de klas, dat zijn uitval had begroet.
(...) Er lag iets bevreemds en hooghartigs op de lachende gezichten, en van de meisjes
had meer dan de helft zich niet eens omgedraaid. Hij maakte zich ervan af door de
schouders op te halen, en met een vermoeid berustende klank in zijn stem de
mededelingen over Justus van Effen de beëindigen.’
Uit: Simon Vestdijk, Ivoren wachters. Amsterdam: De Bezige Bij, 1985, p. 70-
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Redactioneel
In het voorliggende nummer wil de redactie u informeren, uw kennis actualiseren of hoe het ook moge heten - op het gebied van de grensgebieden van literatuur en
de andere, met name de meer beeldgerichte kunstvakken. Kunst in de klas. En wel
met een grote K, zoals ook de beeldredacteur van dit nummer, Lisa Brandenburg,
het interpreteert. Omdat u als literatuurdocent voor Nederlands, Frans, Duits of
Engels, als vakdocent CKV-1 dagelijks te maken heeft met de essentiële linken en
raakvlakken met de andere vakken, meenden wij er goed aan te doen dit nummer
voor een groot deel te wijden aan die kunst in de klas. Joop Dirksen, redacteur van
het eerste uur, opent met zijn bijdrage over de vraag hoe ontwikkeling van de
emotionele intelligentie van leerlingen te combineren is met die van hun literaire
competentie. Komen IQ en EQ samen of niet - that's the question!
Hoe zit het nou als van een boek een film gemaakt wordt? En waarom wordt het
ene boek meteen verfilmd en waarom mijn favoriet niet? Wat is het verschil tussen
lezen en kijken terwijl het verhaal hetzelfde is? Deze en meer vragen probeert Frank
Blaakmeer te beantwoorden in zijn bijdrage. Dezelfde Blaakmeer is in gesprek
geweest met Marieke van der Pol, bekend van onder meer de verfilming van Polleke
en de voor een Oscar genomineerde film De tweeling. Over deze laatste film laat hij
Van der Pol uitgebreid aan het woord.
Op de vraag naar welke rol het omslag speelt in de keuze van een boek
promoveerde Ronald Piters enige tijd geleden. Keer op keer zwoegen vormgevers
op een nog interessanter omslag. Maar wat doet het met de lezer? En wat zegt het
over de genre-indeling?
Op het Dr.-Knippenberg College in Helmond wordt binnen CKV-1 al enige tijd
met strips gewerkt. Ine Pels, een van de initiatiefnemers beschrijft de situatie; eerst
rond de Farao's, later rond Hair.
Hoe zit het met vmbo-leerlingen die kunstzinnige aspiraties hebben? Cor Geljon
dook in de wereld die een stuk moeilijker ligt dan havo en vwo en had een gesprek
op een van de scholen met een voortrekkersrol, de Open Scholengemeenschap Bijlmer
in Amsterdam Zuid-Oost.
Komt het huwelijk tussen het oude aanschouwelijk onderwijs en het veel jongere
interactief onderwijs echt tot stand? Lidwine Janssens van de Noord Nederlandse
interfaculteit der Kunsten reageert en geeft handreikingen. Met een paar enthousiaste
collega's richtte Margreet Feenstra van de Amsterdamse Cheider Scholengemeenschap
vorig jaar een site in waar leerlingen niet alleen kennis konden maken, maar ook
konden werken met gedichten in en uit het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Niet
alleen voor de leerlingen, maar ook voor de docenten een eye opener.
Uit Appingedam een bijdrage van Ton Mulder, een docent die ervaring opdeed
met de ICT-Kunst- & Cultuurkoffer.
Harry Baggen, onder andere docent en kunstcoördinator en community manager
CKV-1 en -2 van Kennisnet, gaat in op de vraag hoe de nieuwe media kunnen helpen
bij de dossiervorming van leerlingen.
Frans Bauer lijkt Jacques de Vroomen, de vaste columnist, te hebben geïnspireerd.
Of hebben we het bij het verkeerde eind?
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Guido Robbens ten slotte gaat in op hoe enkele werken van Duitse auteurs van de
eerste helft van de vorige eeuw kunnen worden ingezet in de literatuurlessen anno
2004.
Ten slotte wat inmiddels bekende, vaste rubrieken: de Leeswijzer, de
kennismakingsrubriek - dit keer met il Luster, die poëzie op een aanstekelijke manier
aan jongeren overdragen - en de gebruikelijke agenda.
Namens de redactie wens ik u een mooie zomer en veel genoegen met dit nummer.
Anne-Mariken Raukema
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Literatuuronderwijs en emotionele intelligentie
Leerlingen literair competent maken is op zich al een moeilijke en
tijdrovende zaak. Desondanks wordt in dit artikel gepleit om gedeelten
van dat literatuuronderwijs ook nog in te zetten voor een ander doel,
namelijk in het kader van het vergroten van de emotionele intelligentie
van leerlingen.
Joop Dirksen
Sinds de introductie van het begrip ‘emotionele intelligentie’ in ons land, nu zo'n
jaar of zeven, acht jaar geleden, is er veel gebeurd op dit gebied: er is veel over
gepubliceerd, er worden - tegen forse betaling - EQ-tests afgenomen door commerciële
instituten, er worden tv-programma's opgezet om heel Nederland te laten kennismaken
met het onderwerp (BNN!); er is duidelijk een zekere hype ontstaan.
Al langer was het duidelijk dat niet (cognitieve) intelligentie (alleen) succes in het
leven bepaalt: heel wat intelligente ‘mislukkelingen’ enerzijds en heel wat geslaagde,
minder intelligente mensen bewezen dat al heel lang. Natuurlijk spelen zaken als
motivatie, doorzettingsvermogen, ‘je kansen benutten’ een belangrijke rol bij ‘succes
in het leven’, hoe je dat succes ook wilt definiëren. In de theorieën rond emotionele
intelligentie wordt nader ingevuld wat er onder deze vorm van intelligentie verstaan
moet worden. Ruben Bar-On, ontwerper van de inmiddels veel gebruikte test
‘Emotional Quotient Inventory’, in Nederland bewerkt door Derksen en Jeuken,
onderscheidt vijf terreinen: ‘intrapersoonlijke vaardigheden’ (bijvoorbeeld zelfbeeld,
assertiviteit), ‘interpersoonlijke vaardigheden’ (bijvoorbeeld empathie, sociale
verantwoordelijkheid), ‘stress management’ (stresstolerantie en impulscontrole),
‘adaptatie’ (bijvoorbeeld realiteitstoetsing, flexibiliteit) en ‘algemene stemming’
(mate van optimisme, en geluksgevoel).
Het positieve van emotionele intelligentie is dat deze, in tegenstelling tot cognitieve
intelligentie, te vergroten is: wie bij een IQ-test 120 scoort, heeft geluk gehad, want
is met een helder verstand geboren. Wie (dik) onder de 100 scoort, heeft in dit opzicht
pech gehad: er is amper of geen verbetering mogelijk. Dat ligt geheel anders met
emotionele intelligentie: met de nodige training is hier nog heel wat te ontwikkelen,
de hoogte van het EQ is te beïnvloeden.

Schoolprogramma
Nu kan men zich de vraag stellen wat het belang is van dit soort cijfers: een mens is
meer dan een IQ en/of een EQ. Maar het lijdt geen twijfel dat het belangrijk is om
aan een aantal van de aspecten van emotionele intelligentie, belangrijke sociale
vaardigheden, aandacht te besteden in het schoolcurriculum, simpelweg omdat een
school niet alleen een kennisinstituut is. Deze onderwerpen kunnen in de
begeleidingssfeer aan bod komen, maar waarom ook niet op die momenten in de
vaklessen wanneer daar alle aanleiding toe bestaat?
In het kader van een scholenproject van Ons Middelbaar Onderwijs in
Noord-Brabant, onder supervisie van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC)
heb ik een curriculum ‘Communicatie en Emotionele Intelligentie’ ontwikkeld,
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bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Die lessen zijn een mix
van training in taalvaardigheid en sociale vaardigheid, voor een belangrijk deel
gebaseerd op de theorie van Daniël Goldman. Dat curriculum kan ingezet worden
als een vak, dus op het lesprogramma - dat gebeurt inmiddels al voor het derde jaar
op ‘mijn’ school, het Pleincollege Eckart - maar kan ook gebruikt worden in
mentoruren.

Literatuurles
Ook in bestaande vakken is het mogelijk om te werken aan de emotionele intelligentie
van leerlingen. De literatuurles is daarvoor bij uitstek geschikt. Twee
‘hoofdvaardigheden’ van emotionele intelligentie die belangrijk zijn voor goed
functioneren in de maatschappij, spelen een belangrijke rol in de literatuurles en het
is dus niet zo heel vreemd om eens even stil te staan bij de mogelijkheden die de
literatuurles bijna vanzelf biedt om leerlingen verder te brengen in deze vaardigheden.
Het gaat hierbij om intrapersoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden,
respectievelijk ‘zelfkennis’, ‘emotionele zelfbewustheid’ en ‘empathie’.
In mijn dissertatie Lezers, literatuur en literatuurlessen heb ik de theorieën van
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literatuurwetenschappers als David Bleich en Norman Holland bewerkt voor de
praktijk van het Nederlandse literatuuronderwijs. Holland is behalve
literatuurwetenschapper ook psychoanalyticus en heeft in zijn boeken duidelijk
gemaakt dat elke reactie op een literaire tekst typerend is voor de persoon van de
lezer. Wie zijn responsen op literatuur kritisch beziet, herkent patronen in die reacties,
krijgt op deze wijze informatie over zichzelf. Bij lezen speelt behalve identificatie
immers ook projectie een grote rol: je persoonlijkheid, je wensen, je angsten, je
fantasieën stop je in een tekst en die mix van identificatie en projectie draagt bij aan
de aantrekkelijkheid van lezen. Wat je in het verhaal aantreft, heb je voor een deel
er eerst zelf ingestopt. Een op basis hiervan gemaakte les die ik aan mijn proefgroep
van driehonderd leerlingen voorlegde, was het

individueel afmaken van een van het einde ontdaan verhaal. Aangetoond werd
enerzijds dat iedere lezer tijdens het lezen zijn eigen verwachtingen ontwikkelt over
het verhaaleinde, maar anderzijds ook dat dat zelf verzonnen verhaaleinde typerend
is voor hem of haar. Zo kwamen er verhaaleindes vol agressie, zielige aflopen naast
gelukkige, ‘volwassen’ oplossingen naast kinderlijke: iedereen verzint op basis van
de eigen karakterstructuur. Zonder dat je als docent amateur-psycholoog gaat spelen,
is het mogelijk om leerlingen te begeleiden in het vergroten van hun zelfkennis, ze
te laten ervaren dat ze door hun reacties kritisch te bezien, meer zicht krijgen op hoe
ze blijkbaar in elkaar steken.

Emotioneel zelfbewustzijn
Veel leerlingen hebben als gevraagd wordt naar hun gevoelens bij een literaire tekst,
zeker aanvankelijk, moeite om zich te realiseren dát ze iets voelen. Omgaan met
emoties is voor veel jongeren een probleem, en dat begint bij het herkennen van
gevoelens. De systematische vraag ‘wat roept deze passage, deze tekst bij je op?’
kan de aanzet zijn tot verbetering op dit terrein, tenminste: als de docent de moeite
neemt om dóór te vragen, en geen genoegen neemt met vaagheid. Als oefening kan
aan het begin van het literatuuronderwijstraject een reeks korte passages met een
sterke emotionele lading worden voorgelegd aan leerlingen. Aan de hand daarvan
kan getoond worden dat gevoelens, opgeroepen door een literaire tekst, natuurlijk
‘verdund’ zijn, dat wil zeggen: minder hevig dan ze zouden zijn als je de situatie in
werkelijkheid beleefde; maar tegelijkertijd ook heel ‘zuiver’: bij een literaire tekst
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mag je ongeremd bijvoorbeeld boosheid voelen of jaloezie of leedvermaak. Leerlingen
moeten leren dat elke tekst emoties oproept en dat ze in hun leesverslag daar dan
ook aandacht aan moeten besteden. En reflectie over de eigen leesverslagen zal dan
kunnen leiden tot (iets) meer zelfkennis, een (iets) groter emotioneel zelfbewustzijn.

Empathie
Een ander aspect is het ontwikkelen van empathie, van inlevingsvermogen. Elk
menselijk gedrag is voor de betrokkene vanuit zijn of haar situatie logisch. ‘Raar’ is
gedrag alleen in de ogen van anderen, die in zo'n situatie niet zó zouden handelen.
Als dus systematisch bij het bespreken van korte verhalen in de klas of bij het geven
van een verdiepingsopdracht of bij de bespreking van een leesverslag (ook) aandacht
wordt besteed aan het zich verplaatsen in de verhaalfiguren, zal dat zeker positief
werken op het inlevingsvermogen van de leerling. Veel leerlingen melden in hun
verslagen dat
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ze zich goed kunnen identificeren met de verhaalfiguren, maar kijken vervolgens
met verbazing en/of onbegrip naar concrete gedragingen van die figuren. Dat betekent
dat ze nog niet (helemaal) in staat zijn geweest om echt in de schoenen van zo'n
verhaalfiguur te gaan staan. Enkele concrete voorbeelden aan de hand van veel
gelezen boeken:
- Wat bezielt Daniël in het boek Robinson van Doeschka Meijsing: in hoeverre
is zijn gedrag vanuit zijn situatie normaal? Voor iedere leerling die niet serieus
probeert zich in de jongen te verplaatsen, is diens gedrag ‘raar’: hij praat over
duivels, hij zoekt conflicten op. Maar een simpele optelsom van de
achtergrondgegevens die over Daniël naar voren komen, maakt zijn gedrag
volkomen begrijpelijk. Een verdiepingsopdracht bij dit boek zou dus kunnen
zijn om door je te verplaatsen in Daniël duidelijk te maken hoe ‘logisch’ zijn
gedrag voor hemzelf is.
- Hoe zal het voor Bo in De passievrucht van Karel Glastra van Loon zijn om te
moeten verwerken dat zijn vader zijn vader niet is? Een opdracht zou kunnen
zijn: stel je voor dat je ouders je straks als je thuiskomt, bij hen roepen en je
een soortgelijke mededeling doen; wat zou er op zo'n moment dan allemaal
door je heen gaan, hoe zou je reageren? Hoe kijk je nu tegen Bo's reactie aan?
- Hoe zal Max in Phileine zegt sorry van Ronald Giphart de komst van Phileine
naar zijn voorstelling ervaren? Hoe kijkt hij aan tegen zijn rol: beleeft hij die
als ‘gewoon maar een rol’ of heeft Phileine groot gelijk dat ze stampij maakt?
- Olga laat in Turks Fruit van Jan Wolkers haar kunstenaar in de steek. Volgens
hem doet ze dat, omdat haar moeder haar heeft opgestookt. Maar natuurlijk
speelt er van alles - zoals ze veel later hem ook verwijt. Laat uw leerlingen de
niet-geschreven afscheidsbrief van Olga schrijven, waarin ze duidelijk maakt
waarom ze op hem afknapt.
- Wat bezielt de ‘beestenman’ in De rode strik van Mensje van Keulen om zó
met zijn stiefkinderen om te gaan?
- Laat Niesten, de zwijgzame tegenspeler van Bepol in De nieuwe man van
Thomas Rosenboom, eens aan het woord: wat zal hij te vertellen hebben over
de manier waarop hij wordt ‘geannexeerd’?

In al deze boeken (en nog vele andere, overal namelijk waar het perspectief een
eenzijdige kijk op de verhaalwerkelijkheid oplevert) is het zinnig om een opdracht
te geven die aanzet tot zich inleven in een verhaalfiguur. Natuurlijk doet iedere lezer
dat al tot op zekere hoogte, maar het is nu eenmaal gemakkelijk om al lezende
‘afstand’ te bewaren. Een van de problemen op weg naar literaire competentie is
juist vaak die afstand, dat onvermogen (soms ook de onwil!) om zich écht in te leven
in de situaties waar men in het verhaal in verzeild raakt. Een van de eigenschappen
van een ‘compleet’ lezer is dat hij de diepten van de menselijke geest kan aanvoelen,
zich er niet van afwendt.

Emotiesocialisatie
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Zo bezien is het geen enorme extra-taak voor de literatuurdocent om te werken aan
de ontwikkeling van sociale vaardigheden, van de emotionele intelligentie van zijn
leerlingen.
Overigens is vanuit een andere invalshoek hiervoor al een overtuigend pleidooi
gehouden, namelijk in de dissertatie van Lilian van der Bolt uit 2000. Zij toont aan
dat literatuuronderwijs een belangrijke bijdrage kan leveren aan wat zij omschrijft
als ‘emotiesocialisatie’. Iedere school die niet alleen rondom de Open Dag, maar het
gehele jaar door de vorming van de leerlingen serieus neemt, zou er goed aan doen
om serieus gebruik te maken van de mogelijkheden hiertoe die in en rondom de
vaklessen, en met name dus de literatuurlessen geboden worden.
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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Het hoofd van Arie Roos in
Losse opmerkingen over het thema ‘roman en film’
Boeken doen iets met je: als je leest gebeurt er van alles in je hoofd. Maar
dit geldt net zo goed zeker voor films. Waarom wordt een boek verfilmd?
Waarom het ene boek wel en het andere niet? En waarom wordt mijn
favoriete boek niet verfilmd?
Frank Blaakmeer
Al een jaar of dertig wacht ik tevergeefs op een verfilming van de avonturen van
Arie Roos, Jan Prins en Bob Evers. De recente hausse in films naar klassieke
kinderboeken is hoopgevend, maar ik vrees toch dat de liefde voor de boeken van
de Bob Evers-serie alleen nog leeft onder mannen tussen de veertig en zeventig, niet
bepaald de ideale bioscoopleeftijd. Wat zou ik graag eens zien hoe Arie Roos via
een draaideur de lobby van een hotel binnengaat! De enige draaideur die ik kende
toen ik, een jaar of negen oud, in bed tijdens een weekje griep, voor het eerst een
deel van de serie in handen kreeg, was die van het postkantoor in Emmen. Een
ouderwetse, van hout en niet al te ruim bemeten. In de boekjes waarvoor ik mijn
moeder vanaf mijn ziekbed steeds opnieuw naar de boekhandel stuurde, en die ik
later van mijn karige zakgeld in snel tempo verzamelde, kwam de draaideur van het
postkantoor veelvuldig voor, zij het getransponeerd naar hotels op veel exotischer
locaties. Het ding had als enige functie om de lichaamsomvang van Arie Roos te
accentueren: in mijn herinnering hielden de gasten van het hotel die Arie zagen
naderen steevast hun adem in. Ik kon mij dat goed voorstellen, want ik wist niet
alleen hoe dik Arie was, maar ook hoe smal die draaideur. En al die andere lezers
van de mooiste jongensboeken ooit verschenen wisten dat ongetwijfeld ook, want
ze zullen hun eigen draaideuren wel gehad hebben.

Verbeeldingskracht
De neiging om je concrete draaideuren voor te stellen is natuurlijk een normale le
lezersreactie. Dingen, locaties, en misschien in mindere mate personages worden
tijdens het lezen geconcretiseerd. Dat betekent niet dat er in het lezershoofd een
compleet fotoalbum ontstaat, maar zonder de mogelijkheid om je dingen voor te
stellen kun je niet goed lezen. Abstracties, en taal is een abstractie, zijn alleen
begrijpelijk vanuit de ervaring met concrete zaken. Wie schrijft ‘De portier is een
invalide,’ vertrouwt erop dat de lezer weet wat een portier is. De lezer zal zich bij
deze zin geen volledig ingevuld beeld voor ogen toveren, en de lijst met zaken die
niet alleen onvermeld maar ook onvoorgesteld blijven is eindeloos lang. In feite
maakt de lezer denk ik heel weinig plaatjes in zijn hoofd. Bij een zin als ‘De portier
is een invalide,’ zou dat op zich nog wel kunnen, maar romans plegen vol te staan
met zinnen waarop zelfs de grootste verbeeldingskracht stukloopt, zoals deze. Alleen
metaforisch gesproken maakt de lezer zich een voorstelling bij wat hij leest. Maar
als in de verfilming van Nooit meer slapen een invalide portier voorkomt, wordt alles
ingevuld en blijkt niet alleen de precieze aard van het gebrek van de portier, maar
ook de kleur van zijn haar, de leeftijd, de.... afijn, ook deze lijst is natuurlijk eindeloos.
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De film gaat dus veel verder dan de lezer. De film verbeeldt echt, maakt een echte
voorstelling. Film concretiseert niet alleen, maar maakt volledig en werkelijk, al is
die werkelijkheid dan ook voornamelijk bij elkaar gelogen.

Reïficatie
Film doet dus iets heel anders dan de lezer die leest, en concretiseren is een veel te
zwak woord voor wat er tijdens het verfilmen gebeurt. Laten we het bij gebrek aan
beter ‘reïficatie’ noemen. Deze term wordt gebruikt in de logica, de
informatietechnologie en de marxistische cultuurkritiek (voor zover nog in leven),
en betekent ruwweg: het voorstellen van een abstractie alsof het een ding is. Ik gebruik
in deze context de term graag als een soort paraplubegrip: reïficatie is alles dat
tegemoet komt aan het verlangen van de lezer om zich meer voor te stellen dan strikt
noodzakelijk. Misschien kent niet iedereen zulke verlangens, en zeker niet alle
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boeken die je leest roepen het op, maar dat zo'n verlangen naar reïficatie bestaat,
staat buiten kijf. Het bekendste voorbeeld van reïficatie is de pelgrimage van de
lezers van James Joyce' Ulysses naar Dublin, alwaar de routebeschrijvingen in ruime
mate voorhanden zijn. Wie het boek heeft uitgelezen, vindt het blijkbaar een kleine
moeite om een eind te reizen teneinde het Dublin van Joyce in het ‘echt’ te zien. Wie
andere romanpersonages achterna wil reizen, vindt op het internet gemakkelijk een
reisbureau naar zijn of haar gading.
Zelf heb ik lang geleden een reis met mijn ouders naar Parijs misbruikt om in de
voetsporen van de Ernest Hemingway's A Moveable Feast te treden. In het café La
closerie de lilas waren ze erop voorbereid, want op het tafeltje zat een keurig koperen
plaatje geschroefd met literaire informatie en de ananassap was extra prijzig. Het
verlangen naar reïficatie, naar verwerkelijking, ligt naar mijn idee ook aan de basis
van het succes van de literatuurverfilming. Verfilmen is reïficeren, zolang de film
tenminste niet te ver afdwaalt van de roman. Afdwalen kan nuttig zijn, omdat het
een film over het algemeen eerder beter dan slechter maakt, maar in het geval van
bijvoorbeeld Francis Ford Coppola's Apocalypse Now is de band met de literaire
bron, Joseph Conrads Heart of Darkness, zo dun geworden dat van een verfilming
geen sprake is. Verreweg de meeste films naar romans blijven veel dichter bij de
bron, en de meeste films zijn verfilmingen. Behalve artistieke motieven ligt aan de
keus om vooral boeken te verfilmen in plaats van zelf iets te verzinnen vooral de
wens ten grondslag om uit de kosten te komen. Een film maken is schrikbarend duur,
en met de verfilming van een populair boek heb je als producent niet alleen een goed
verhaal maar ook een groot aantal potentiële klanten. Het succes van films als
Spoorloos en De tweeling geeft aan dat lezers de reïficatie die de film biedt erg
interessant vinden.

Realisme
Film maakt werkelijkheid omdat film een vorm van realisme is. Daarmee bedoel ik
niet dat wat we in de bioscoop zien de werkelijkheid is, want dat is een veel te naïeve
notie, maar dat de toeschouwer voor de duur van de voorstelling gelooft dat hij naar
iets zit te kijken dat echt bestaat. In formalistische filmtheorieën wordt dit realisme
afgedaan als kletskoek, of op zijn minst sterk gerelativeerd. Voor klassieke
filmtheoretici als Sergei Eisenstein en Rudolf Arnheim, beide acteif tijdens de
puberteit van het medium, ligt het specifiek filmische nu juist in die aspecten van
het medium die het doen verschillen van een mechanische reproductie van de
werkelijkheid. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk de montage, waardoor de
betekenissen van beelden elkaar beïnvloeden. Zet een beeld van een neutraal kijkende
man tussen twee opnamen van een begrafenis, en iedere kijker zal zeggen dat de man
verdrietig kijkt. Zet hetzelfde beeld tussen opnames van een bruiloft, en de man
wordt opeens een stuk vrolijker. Volgens
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Eisenstein, die verschillende typen van montage onderscheidde waar ik hier nu niet
op in ga, moest er zelfs zo gemonteerd worden dat de eigen betekenissen van de
afzonderlijke shots geheel verdwijnen. En hoewel er in de experimentele film en hier
en daar in de videoclip (een medium op zijn retour) nog wel voorbeelden van zo'n
expressieve montage te vinden zijn, is Eisensteins voorbeeld eigenlijk nergens
gevolgd. De doorsnee Hollywoodfilm gebruikt nauwelijks expressieve montage,
maar is er juist op gericht de overgangen van het ene naar het andere shot zo
onzichtbaar mogelijk te maken. De meeste Europese films volgen hetzelfde stramien.

Creatieve kunstenaar
Rudolf Arnheim distantieerde zich van de idee dat film primair een mechanische
reproductie van de werkelijkheid is om te kunnen verdedigen dat de filmmaker een
echte creatieve kunstenaar is. Film kan kunst worden omdat het juist geen perfecte
reproductie is. Film is de projectie van driedimensionale objecten op een plat vlak
dat bovendien een kader heeft. Er is in film geen tijd-ruimtecontinuüm, er is geen
kleur en geen geluid.
Pardon? Geen kleur en geluid? Arnheims boekje verscheen voor het eerst in de
vroege jaren dertig en sloot toen aan bij de stand van de filmische techniek. In latere
herdrukken van het werk - de laatste is van 1989 - stelt Arnheim tevreden vast dat
zijn boek de technologische vernieuwingen van de filmtechniek heeft doorstaan en
nog steeds een zinvolle theorie biedt die het onderscheid tussen de spaarzame
werkelijk kunstzinnige films en de massaproductie van de entertainmentindustrie
inzichtelijk maakt. Dat mag waar zijn, maar het maakt zijn theorie onbruikbaar voor
een goed begrip van verreweg de meeste naoorlogse films. Wat
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als film nu juist wel primair een mechanische reproductie is van een prefilmische
werkelijkheid? Over de vraag hoe naïef een dergelijke benadering is, kan lang
gedebatteerd worden, maar het valt toch niet te ontkennen dat film een vorm van
bewegende fotografie is waarin de wereld zoals zij is wordt afgebeeld. Dat die
afbeelding op allerlei manieren wordt gemanipuleerd doet daar niets aan af. Als ik
op een zondagmiddag in de Kuip zit en vanaf de tweede ring moet toezien hoe de
scheidsrechter de tegenpartij een strafschop toekent, neem ik me direct voor om 's
avonds te controleren hoe onterecht die strafschop wel niet was. Wat ik in Studio
Sport zie is absoluut geen kopie van de werkelijkheid van die middag, anders was
ik wel thuis gebleven.
Maar dat die strafschop terecht was, dat moet ik helaas toegeven, want zo goed
had ik het 's middags niet gezien. Kortom: het tv-verslag van de wedstrijd is geen
kopie, maar de camera is wel betrouwbaar.

Indexicaliteit
Het gegeven van de mechanische reproductie en de geloofwaardigheid daarvan vormt
de basis voor de filmtheorie van André Bazin. Bazin was vooral zeer invloedrijk als
filmcriticus en als inspirator voor de groep jonge Franse cineasten die later de
Nouvelle Vague zouden vormen. Bazin stelt dat er met de komst van de fotografie
voor het eerst een afbeelding van de werkelijkheid ontstaat waarbij tussen beeld en
object geen mens maar een ander object geplaatst wordt. Fotografie is in de meest
letterlijke zin van het woord objectief. Die objectiviteit verleent het beeld een
geloofwaardigheid die aan andere reproductietechnieken, met als belangrijkste de
schilderkunst, vreemd is. De tegenwerping dat het beeld niet ‘lijkt’ op het object,
omdat er veel meer verschillen tussen beeld en object zijn dan overeenkomsten, is
niet ter zake. Inderdaad, foto's van dierbaren ‘lijken’ slechts zeer ten dele. Je kunt
niet met ze praten en zoenen stelt ook weinig voor. Maar ze lijken wel genoeg om
ze op schoorsteenmantels te zetten, in portemonnees mee te zeulen en tijdens
besprekingen van nieuwe brugklassen als geheugensteuntje te gebruiken. De
geloofwaardigheid ligt echter niet in de gelijkenis, maar in de manier waarop deze
tot stand komt. In de boeventaal van de peirciaanse semiotiek: het gaat Bazin om de
indexicaliteit van het filmbeeld, niet om de iconiciteit. De film projecteert een wereld
die geloofwaardig is, van zichzelf, domweg omdat het film is. Of zoals Christian
Metz, de eerste en nog steeds belangrijkste vertegenwoordiger van de semiotiek van
de film, stelt: het cruciale verschil tussen toneel en film is dat de acteurs op het toneel
de creatieve illusie met hun spel moeten maken. Filmacteurs hoeven dat niet, want
de creatieve illusie is met het medium al gegeven.
Voor Bazin was het idee van de geloofwaardigheid vooral een instrument om
filmkritiek mee te beoefenen. Wie het
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realisme van de film benadrukt komt tot andere voorkeuren dan de aanhanger van
een formalistische theorie.
Voor Bazin is vooral die film interessant die recht doet aan de objectieve aspecten
van het medium. Waar Arnheim kiest voor het expressionisme van de jaren twintig
en dertig, waardeert Bazin vooral die films waarin zo weinig mogelijk gemonteerd
wordt, waarin de close-up spaarzaam wordt gebruikt, kortom: die films die de
toeschouwer de kans geven om zelf dingen te ontdekken. Zijn keuze is een gelukkige,
omdat ze aansluit bij de meest gangbare filmpraktijk en het mogelijk maakt de
kwaliteiten van de beste producten van de filmindustrie te waarderen.
Bazin heeft eigenlijk gewoon gewonnen. Zelfs de met weinig geld gemaakte
arthouse films die nu gemaakt worden in landen als Iran en omstreken, zijn veel meer
gericht op het tonen van een werkelijkheid dan op het toveren met formele technieken.
Voor de interessante Amerikaanse films - denk bijvoorbeeld aan het recente Lost in
Translation - en veel Europese films geldt hetzelfde.
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Verfilming
Het verlangen van de lezer naar reïficatie kan in de bioscoop net zo goed bevredigd
worden als via het reisbureau. Natuurlijk is het leuker om een wedstrijd ‘zwembadpas’
te organiseren, maar de recente verfilming van Kees de jongen zal toch veel harten
van liefhebbers sneller hebben doen kloppen. Roman en film zijn twee fundamenteel
verschillende kunstvormen die toch veel met elkaar te maken kunnen hebben.
Al voor het midden van de vorige eeuw werd er op gewezen dat de komst van de
film de techniek van het schrijven heeft veranderd. Anderzijds droeg de roman niet
alleen via de verfilming bij tot de ontwikkeling van de film, maar meer algemeen
omdat het bij beide kunstvormen gaat om verhaalkunst.
De meeste films zijn, zoals gezegd, verfilmingen. De verfilming ontleent aan de
roman een verhaallijn, personages en locaties, en maakt daarmee iets nieuws. Het
grote probleem is natuurlijk dat de roman in het hoofd van personages kan kruipen,
terwijl de camera buiten moet blijven. Of niet?
De stelling dat film in eerste instantie een vorm van realisme is, vooral geschikt
voor reïficatie, impliceert niet dat we afstandelijk tegen de buitenkant van dingen
aan blijven kijken. Juist in die films die de toeschouwer de tijd en de ruimte bieden
om echt te kijken kan het bekende verschijnsel van de identificatie met een
hoofdpersoon een meerwaarde krijgen. In elke willekeurige actiefilm vindt
identificatie plaats: Pas op! Achter je! In het donker van de bioscoop werkt een goede
tearjerker ook op het gemoed van stoere jongens. Maar in de zeldzame gevallen van
film op zijn best gebeurt iets anders.

Identificatie
In zijn magistrale boek Het museum van licht beschrijft Willem Jan Otten een aantal
voorbeelden waarin de toeschouwer de beweging het personage in maakt. De
voorwaarde voor zo'n inleving is dat de toeschouwer meer weet over het personage
dan de andere protagonisten. Merk op dat dat iets anders is dan wat in bijvoorbeeld
de griezelfilm gebeurt. Als de kok in Stanley Kubricks The Shining aan het eind van
de film terugkeert naar het ingesneeuwde hotel, en langzaam door een gang met
pilaren loopt, weten we dat Jack Nicholson achter één van de pilaren klaarstaat met
een nogal groot uitgevallen bijl. Wie de film voor het eerst ziet weet niet welke kant
het verhaal op zal kantelen. Komt de kok de zaak redden?
Ze zullen hem toch niet helemaal uit Florida hebben laten komen om hem meteen
in mootjes te laten hakken?
Hoe dan ook, de kok loopt en wij weten. Pas op! De identificatie met de kok gaat
niet erg diep, hij is meer een medium dat ons sterker met het jongentje verbindt, de
eigenlijke hoofdpersoon. De identificatie wordt vooral gestuurd doordat wij meer
weten dan de kok zelf, maar we blijven daardoor wel buiten zijn hoofd. Als we echter
meer weten over het personage dan de anderen kunnen we volgens Otten de beweging
het personage in maken. Als voorbeeld noemt hij de klassieke Italiaanse film
Fietsendieven van Vittorio de Sica, waarin de hoofdpersoon om werk te kunnen
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krijgen een fiets moet hebben. Ik citeer het fragment hier in zijn geheel, omdat het
zo mooi is:
‘Dankzij een zorgvuldig in beeld gebrachte weifeling van zijn gezicht en zijn stem
weten we: deze man heeft geen fiets. Alle andere mannen vermoedelijk wel, maar
deze man niet. Toch zegt hij dat hij er een heeft en daarmee verandert hij van “een
man” in “deze man”. Wij weten meer van hem dan de anderen en beginnen zijn
bewustzijn binnen te treden. [Otten merkt vervolgens iets op over de rol van gebaren
in deze film.] Het geraffineerdste en vertederendste voorproefje van de gebarentaal
zien we enkele seconden na de beweging het personage in. De hoofdpersoon loopt
dan voor zijn vrouw uit en wij weten: zijn tempo is voor haar te hoog. Dat hij een
fiets had moeten hebben, nu, dat moet hij zijn vrouw nog vertellen. Zij zeult achter
hem met twee veel te zware emmers. Dus denken we ook: man, help haar dragen.
Maar hij tobt en wij kennen zijn geheim. Enkele seconden later neemt hij wél een
emmer van haar over en zal hij haar vertellen van de fiets. De opluchting over deze
emmer, over de zorgzaamheid van het gebaar, over de hoffelijke intelligentie van
scenarioschrijver en regisseur ook, is moeilijk te beschrijven: hij vervolledigt de
beweging het personage in, “deze” man is nu “onze” man geworden en bijna een
ikpersoon.’ (p. 87-88)
Ik wil het hoofd van Arie Roos in. Wie maakt die film? Een aanzienlijk bedrag sturen
mag ook, dan doe ik het zelf wel.
Frank Blaakmeer studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en wiskunde
aan de Hogeschool Leeuwarden.
Hij is werkzaam als docent wiskunde aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet
in Den Haag. Hij was een tijdlang als filmrecensent werkzaam bij de
Universiteitskrant van de RUG, en publiceert nog af en toe, vooral over film.
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Een scenarist en de mooie verhalen van een schrijver
Marieke van der Pol over De tweeling
In 1993 verscheen de roman De tweeling van Tessa de Loo. Het boek werd
na gemengde recensies (‘een meeslepend epos’ versus ‘een barre
baksteen’) een groot succes in de boekhandel en won in 1994 de Trouw
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek. De tweeling vertelt het verhaal
van Anna en Lotte, een tweeling die na de dood van hun ouders gescheiden
wordt. Lotte groeit op in Nederland, Anna blijft in Duitsland. Verschillende
pogingen van de zusjes om elkaar terug te vinden worden uiteindelijk door
de oorlog gefrustreerd. Lotte hoort na de oorlog bij het kamp van de
slachtoffers terwijl Anna als Duitse automatisch bij de schuldigen hoort.
Als oude dames vinden ze elkaar terug in een kuuroord in Spa. De
frustraties rond hun scheiding en vooral de oorlog blijken een echt gesprek
tussen de beide zussen moeilijk te maken. Aan het slot is er toch sprake
van verzoening. De scènes in Spa vormen een raamwerk waardoor de
lezer steeds opnieuw zicht krijgt op de geschiedenis van de zusjes. In 2002
werd het boek verfilmd door Ben Sombogaart naar een scenario van
Marieke van der Pol. In 2004 kreeg de film een Oscarnominatie, maar de
makers zagen de prijs net aan zich voorbijgaan. Over het schrijven van
het scenario en over de verschillen tussen boek en film liet Frank
Blaakmeer de schrijfster van het scenario aan het woord.
Frank Blaakmeer
‘Ik ben oorspronkelijk actrice. Na de toneelschool heb ik heel lang gespeeld, zowel
in het theater als op televisie. Nu tien jaar geleden heb ik een opleiding gedaan voor
scenarioschrijven en ben ik ook gaan schrijven. Dat heeft een enorme vlucht genomen,
zozeer dat het spelen er bij ingeschoten is. De laatste jaren dat ik in Oppassen speelde
heb ik nog maar in één van de vier afleveringen meegedaan om meer tijd te hebben
voor het schrijven. Ik kreeg steeds meer opdrachten en vond schrijven eigenlijk veel
leuker dan acteren. Mijn eerste script schreef ik tien jaar geleden voor de televisieserie
Twaalf steden, dertien ongelukken. Dat was een geweldig programma, omdat de
producent IDtv beginnende schrijvers en regisseurs de kans gaf hun talent te laten
zien. Vervolgens kreeg ik van IDtv de opdracht om samen met Barbara Jurgens, die
bij De tweeling mijn dramaturge was, een nieuwe jeugdserie te maken. Barbara en
ik hebben het concept van Fort Alpha bedacht en de eerste zeven afleveringen
geschreven. Daarna kwam werk voor Baantjer, Spangen en Wet en waan. Van de
laatste serie komt binnenkort een nieuwe serie afleveringen. Voor IDtv heb ik ook
net een comedyfilm geschreven, Zaad, die geregisseerd gaat worden door Antionette
Beumer. Daarnaast heb ik meegewerkt aan Hotel Heimwee, een no-budget film
gemaakt door een groep vrienden onder regie van Porgy Franssen. Ik ben nu bezig
met Bride Flight, een grote film voor IDtv, in coproductie met een Nieuw Zeelandse
maatschappij, over emigranten in de vijftiger jaren naar Nieuw Zeeland. Het is een
groot, historisch, breed uitwaaierend project op grond van een oorspronkelijk scenario.
Gek genoeg wordt er een enorm onderscheid gemaakt tussen bewerkingen en
oorspronkelijke scripts, maar ik voel dat verschil niet zo. Mijn werk voor televisie
is oorspronkelijk, evenals dat voor Zaad. De tweeling is dan weliswaar een bewerking
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van een bestaande roman, maar ik heb ook voor De tweeling ontzettend veel
verzonnen.’
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Afgewezen
‘Ik vond het verhaal echt fascinerend. Het is een verhaal dat je eigenlijk zelden
gehoord hebt, het verhaal van de eenvoudige gewone Duitse vrouw in die tijd. De
struggle for life, de dappere manier waarop Anna haar hoofd boven water houdt
terwijl ze toch geïndoctrineerd wordt door wat er om haar heen gebeurt. Ze kan niet
anders. De vraag is of ze individueel schuld draagt voor iets wat er gebeurd is, of dat
er alleen sprake is van collectieve schuld. Dat gegeven, individuele schuld versus
collectieve schuld, is natuurlijk een prachtig thema. Ik heb het verhaal ademloos
gelezen. Toen ik hoorde dat het boek verfilmd zou worden heb ik Anton Smit, de
producent, gebeld en gezegd dat ik heel graag het script wilde schrijven en dat het
typisch iets voor mij was.
Het zou oorspronkelijk een vierdelige serie voor de NCRV worden. Die vier delen
heb ik aanvankelijk geschreven en die zijn ingeleverd bij het Stimuleringsfonds.
Iedereen die tot dan toe met de productie bezig was vond ze prachtig en Ben
Sombogaart, de regisseur, ging er zonder meer van uit dat het Stimuleringsfonds het
project zo door zou laten. Maar het werd keihard afgewezen. Dat was nogal een
schok, vooral voor Ben, die na zijn succes met Abeltje opnieuw op de knieën moest
om een project erdoor te krijgen. We hebben toen een gesprek aangevraagd dat
resulteerde in een subsidie voor herschrijving in drie delen. Ze zeiden erbij dat het
ook heel goed als speelfilm geschreven zou kunnen worden. Ik zag dat toen nog
helemaal niet zitten omdat ik het te lang vond en je bovendien zit met drie sets van
twee actrices binnen één film. In een serie werkt dat goed, maar voor de bioscoop
had ik daar grote twijfels over. Achteraf hadden ze gelijk, maar toen overzag ik dat
nog niet.
Ik heb het script wel zelf geschreven, maar toch doe je zoiets niet alleen. Zowel
bij het schrijven van het script als bij de productie van de film zijn een script-editor
en een dramaturg aanwezig. Met regisseur Ben Sombogaard en mijzelf meegerekend
is er dus een team van zes mensen dat zich bezighoudt met het verhaal. Het
onderscheid tussen een script-editor en een dramaturg is een beetje diffuus, maar je
kunt zeggen dat de laatste kijkt naar de logica van het verhaal en de personages,
terwijl de script-editor meer op microniveau bezig is. Die monteert eigenlijk al voordat
er een meter film is opgenomen. Hij houdt het ritme van het script in de gaten en
verandert zonodig volgordes.’

Oorlogsfilm
‘Het boek van Tessa de Loo vertelt een enorm omvangrijk verhaal waarin uitgebreid
wordt uitgewaaierd en waarin fantastisch gelaagde bijfiguren voorkomen. Het stikt
van de mooie verhalen en als scenarist wil je die aanvankelijk allemaal gebruiken.
Dat kan alleen in een televisieserie van twintig afleveringen en omdat je die ruimte
niet hebt, moet je keuzes maken. We zijn begonnen met overleggen wat ons verhaal
zou kunnen zijn. We hebben toen vrij snel twee uitgangspunten gekozen. Het moest
het geen oorlogsfilm worden, maar vooral gaan over het verlangen naar en de liefde
voor elkaar van de twee zussen. Het moest in de kern gaan over de manier waarop
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het leven ingrijpt in het lot van de twee meisjes. In de hele film moest een soort al
of niet voelbare spanning zitten; de zussen worden uit elkaar getrokken, komen weer
naar elkaar toe, worden weer uit elkaar getrokken. Dat elastiek is ons verhaal. Ik ben
het boek toen heel nauwkeurig gaan lezen en heb een uittreksel van ieder hoofdstuk
gemaakt, met jaartallen erbij. Met die uittreksels kon ik mijn hele werkkamer
behangen, twee muren vol. Samen met Hugo Heinen, de script-editor, en Barbara
Jurgens, de dramaturg, en met een viltstift in de hand hebben we vervolgens bij alle
elementen van het boek de vraag gesteld: “Is dit gerelateerd aan het verlangen van
de zussen?” Zo nee, weg! Wat je dan overhoudt is een volstrekt incoherent verhaal.
Losse dingen. Uit die brokstukken probeer je vervolgens een coherent verhaal te
bedenken, een synopsis. Ondertussen heb je zoals je begrijpt een groot aantal ingrepen
gedaan die voor Tessa de Loo heel pijnlijk zijn. Dat we, om een voorbeeld te noemen,
de in het boek erg interessante figuren van vader en moeder Rockanje sterk hebben
gereduceerd vond Tessa inderdaad heel vervelend. Maar verhalen rond de bijfiguren
konden we alleen gebruiken als het voor ons hoofdthema, het verlangen van de
meisjes, relevant was. Dat hardnekkig vasthouden aan een hoofdthema houdt niet
alleen in dat je veel moet schrappen, maar ook dat je verhaalelementen moet
toevoegen. Zo is de band tussen de meisjes in het lange middendeel van het boek,
dat over de oorlog gaat, zo goed als verbroken. Om dat te herstellen hebben we beide
zusjes parallelle liefdesgeschiedenissen te gegeven, waardoor je als kijker het gevoel
krijgt dat ze toch hetzelfde meemaken. Kleine ingrepen, zoals de overgang van Anna
die als dienstmeisje de piano afstoft en dan even drie toetsen beroert naar Lotte die
op de piano hetzelfde liedje speelt, helpen nog extra om de verhaallijnen van de
meisjes bij elkaar te houden. Ze denken allebei aan hetzelfde kinderliedje uit hun
jeugd. Zo ontstaat een emotionele overgang die de kijker het gevoel geeft dat ze iets
met elkaar te maken hebben. Ook de scène waarin Lotte voelt dat Anna geslagen
wordt,
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zoals dat bij tweelingen schijnt te gaan, is een voorbeeld. Al dat soort dingen, maar
vooral de parallelle liefdesgeschiedenissen, vragen dan vervolgens weer zoveel ruimte
dat het ten koste gaat van alle bijfiguren.
Vooral voor de figuur van moeder Rockanje had dat grote gevolgen, hoewel je
met de rol van de vader ook een film zou kunnen vullen. In het boek is zij een heldin,
gebaseerd op de grootmoeder van Tessa de Loo. Die verstopte in de oorlog allerlei
mensen in huis en was eigenlijk constant bezig met verzet.
In het boek is Lotte in die periode dan ook veel passiever dan de moeder. In de
film zijn die rollen gewisseld. Het is Lotte's verantwoordelijkheid dat de onderduikers
in huis komen, en dat past natuurlijk weer bij haar relatie met David, die in de film
ook veel meer nadruk krijgt dan in het boek. Een ander voorbeeld: in het boek gaat
een stiefbroer van Lotte kijken wat er buiten aan de hand is als ze vanuit het huis
schoten horen. Hij vindt dan een paar Duitse soldaten die op hazenjacht zijn. In de
film is het Lotte die met de soldaten praat over het beste recept voor haas. Bij
thuiskomt zegt ze dan dat het vreemd was om weer eens Duits te praten. In het script
stond overigens “leuk” in plaats van “vreemd”.’

Schrappen
‘Uiteindelijk hielden we een script over voor een film van vier uur. Voor ik ging
schrijven waren tijdens de planning van het script al veel elementen uit het boek in
de prullenmand beland, maar daarna is er nog meer gesneuveld, zowel tijdens het
schrijven van het script als in de montage. Er is dus veel meer geschreven dan je ziet.
De lazaretscène uit het boek is helemaal uitgeschreven en ook gefilmd. Deze staat
als “deleted scene” op de dvdversie van de film. Je kunt daar ook goed zien waarom
deze scène het niet heeft gehaald. Hij gaat alleen over Anna. Het lijkt of ook andere
scènes die wel in de film zitten alleen over Anna gaan, maar dan gaat het ook om
Martin, en daarmee ook over Lotte en David. Bovendien werkt de late introductie
van een nieuw personage, de gewonde soldaat Eberhard in het lazaret, voor het
publiek niet. Het voegt niets toe aan de hoofdgedachte van het verhaal en je wilt er
ook gewoon niet meer aan. Dat er verschillen zijn tussen script en film heeft ook te
maken met de factor “onvoorzien”. Voor een script geldt eigenlijk dat je van tevoren
niet kunt weten wat wel en wat niet gaat werken. Ik ben niet betrokken geweest bij
de opnames, maar vlak daarvoor hebben Ben Somboogaard en ik de laatste versie
eindeloos lang besproken, herschreven, weer besproken en zo verder. Toen hij de
eerste draaidag had, wist Ben dan ook precies wat ik bedoelde, en ik had precies
gemaakt wat hem voor ogen stond. Tijdens het draaien is er nauwelijks iets veranderd.
Het was heel prettig om samen met de regisseur het script naar de laatste versie te
tillen. Heel anders dan mijn ervaring bij de televisie, waar je als scriptschrijver soms
niet eens in kennis wordt gesteld van de enorme veranderingen die men in je werk
aanbrengt.’

Gevoeligheden

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

‘Ik was geïrriteerd door de Lotte in het boek. We hebben dan ook enorme moeite
gedaan om haar sympathieker te maken. Vooral de oude Lotte in het boek ging mij
op een gegeven moment echt tegenstaan. Hoewel de argumenten allemaal interessant
zijn, kreeg ik toch moeite met het gesprek tussen de oude dames in Spa. Het maakte
mij ongeduldig omdat ik vooral door wilde met het verhaal van Anna. Voor de film
gaven deze scènes bovendien een extra

probleem. In een boek kan je uitgebreid uit de voeten met twee oude dames die
taartjes eten, maar hoe lang vinden mensen in de zaal het interessant om er naar te
kijken? Niet lang. In de werkfase is deze episode wel veel uitgebreider geweest. Ik
heb veel meer scènes met de oude dames geschreven dan er uiteindelijk in de film
zijn terecht gekomen. We hebben daar veel mee geprobeerd: meer afwisselen met
het historische verhaal, zoals in het boek, of de hele episode juist naar één kant
geschoven. In de film komt het verhaal van de oude dames bijna helemaal aan het
eind, hoewel eerder al flarden te zien zijn. Al met al is de film chronologischer van
opbouw dan het boek.
De thematiek van het boek ligt nog steeds heel gevoelig. We zijn ons daar constant
van bewust geweest en er is eigenlijk niets in het scenario terechtgekomen waar niet
verschrikkelijk goed over is nagedacht. Op zichzelf mooie scènes hebben het vanwege
die gevoeligheid niet gehaald. Het prachtige beeld dat Anna met Martin door Wenen
loopt en daar een stoet opgebrachte mensen tegenkomt met davidsterren op die hun
huisraad met zich mee dragen heb ik voor de film helemaal uitgewerkt. Maar toen
stonden we voor het probleem wat voor beeld je daarmee eigenlijk creëert. In het
boek, en ook in de uitgeschreven scène voor de film,
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ziet Anna Martins gezicht versomberen. Hij is geen Duits soldaat die met genoegen
kijkt naar opgebrachte joden, hij is soldaat omdat hij niet anders kan. Maar qua beeld
staat daar dan een SS-oficier vol piëteit naar een stoet joden te kijken. We hebben
lang zitten dubben over deze scène, maar het kan niet. Het kan gewoon niet. Dat pikt
niemand. Al hou je nog zo van die Martin, dat beeld is te erg. De hele scène is
gesneuveld. Over alles wat met de gevoeligheden rond de oorlog samenhangt hebben
we eindeloos zitten dubben; hadden we de straatscène in Wenen met Martin in
burgerkleding moeten opnemen? Nee, dat kon weer niet, want ze zijn zojuist getrouwd
en Martin trouwt als SS'er per definitie in uniform. In het boek is de hele scène veel
minder een probleem. Daar is hij nog geen SS'er en zie je bovendien niet hoe
schokkend het beeld van een Duitser in uniform met een bruidje aan zijn arm die
naar een stoet davidsterren staat te kijken. Voor een hoop mensen zou het te heftig
geweest zijn. Een ander voorbeeld: In de vierdelige serie had ik een surrealistisch
effect aangebracht door de dode David en de dode Martin op de leeftijd die ze hadden
toen ze stierven in het heden op te voeren. In de hotelkamer van Lotte ligt ineens
David bij haar op bed en hebben ze een soort grappig gesprekje: “Ik was je bijna
vergeten,” zegt de oude Lotte, “het was me bijna gelukt.” “Leugenaar,” zegt hij
zelfvoldaan. Als de dames door het bos lopen loopt Martin daar ineens achteraan.
Die vierdelige versie van het script eindigt er dan mee dat Lotte en Anna in het bos
liggen te slapen, dat Anna sterft, en dat het langzaam licht wordt. En dan zie je dat
even verderop Martin en David tegen een boom zitten en een sigaretje roken. Martin
in een losgeknoopt SS-uniform, David zoals we hem kennen. Nu zat er in de
commissie van het Stimuleringsfonds een joodse dame die dat absoluut niet trok. Ze
vertelde dat het beeld van een joodse jongen en een SS'er die gezellig een sigaretje
roken, al zijn ze ook honderd keer dood, haar veel te ver ging. Toen hebben we nog
even overwogen om ze elk een eigen boom te geven, een eind van elkaar af, maar
uiteindelijk hebben we besloten om het er helemaal uit te gooien. Achteraf ben ik
daar heel blij mee, want als ik nu naar de film kijk denk ik dat het een rare stijlbreuk
was geweest.
Bovendien houdt het de afwikkeling van het verhaal op. Ook om die reden, de
vaart van het verhaal, dat zo al lang genoeg is, zijn er veel mooie beelden gesneuveld.
Ik had aanvankelijk bijvoorbeeld veel meer onderwaterbeelden; we hadden zelfs een
klein boekje met mooie kleine meisjesbeelden. Ook de zeilboot van David kreeg in
een eerdere versie meer tijd. Mooie plaatjes van een zeilboot die onder vol zeil over
een leeg meer gaat. Niemand op het water en ook niemand in de boot. Een spookbeeld,
gekoppeld aan de oude Lotte die terugdenkt. Maar het houdt allemaal veel te veel
op, want het verhaal stokt als je iets alleen laat zien omdat het mooie plaatjes oplevert.’

Andere wijzigingen
‘De wijziging van het slot, en dan vooral de wijziging van de locatie, een wandeling
in het bos in plaats van zittende dames in het modderbad, stond me vanaf het begin
voor ogen. Ik wilde dat de film eindigt met het beeld van de zussen die lepeltje-lepeltje
liggen, zoals al twee keer eerder in de film. En ze moesten alleen zijn. Ze zijn helemaal
verdwaald, verdwaald in hun leven, verdwaald in hun verhaal, verdwaald in het bos.
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Alleen maar met elkaar. Een andere wijziging in het slotdeel is dat Anna bewust naar
Lotte op zoek is. Ze heeft Lotte's dochter gebeld en weet dus waar haar zus is. Ze
weet ook dat ze zelf stervende is. In het boek is de ontmoeting puur toevallig. Die
toevalligheid heeft me altijd gestoord. In de film past de motivatie van Anna bij ons
uitgangspunt dat het vooral moest gaan om het verlangen van de meisjes. Ze voelt
dat ze doodgaat en wil Lotte nog één keer zien. In het algemeen is het goed om in
film het toeval te mijden. Film gaat toch meer over de held die ergens heel bewust
achteraan gaat. In film moet je veruiterlijken, omdat je nu eenmaal zoals gezegd niet
in een hoofd kunt kijken. De onderwaterbeelden, waarvan ik er veel meer geschreven
heb dan in de film zijn terechtgekomen, zijn bijvoorbeeld bedoeld om het verlangen
van de meisjes in beeld te brengen. Een ander voorbeeld is het tasje van Lotte dat ze
laat staan in een café. In het boek heeft Lotte in toenemende mate een schuldgevoel
over alles wat misgaat door haar doen. Om te laten zien dat ze zich schuldig voelt
heb ik haar dat tasje laten vergeten. In het boek zijn Lotte en David niet samen als
hij wordt opgepakt. In de film gaat hij terug naar het café waar ze gezeten hebben
om dat tasje te halen en wordt daardoor opgepakt. In het boek is de arrestatie alleen
in afgeleide zin Lottes schuld. Ze wilde geen afspraak maken en daardoor is David
op de plek waar hij wordt opgepakt. In de film is het concreter haar schuld, omdat
ze veel directer bij de arrestatie betrokken is. In de scène daarna, waarin ze Anna
een brief schrijft om te vragen wat Buchenwald eigenlijk is, staat dat tasje prominent
in beeld en kijkt Lotte er ook naar. Het tasje is dus letterlijk een veruiterlijking van
haar schuldgevoel. Dingen zijn in film zichtbaarder dan in een boek.
Neem het geborduurde zakdoekje, dat in het boek twee keer voorkomt. In de film
is het een belangrijk attribuut dat
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de band van de zusjes zichtbaar moet maken. Iets soortgelijks bepaalde het enorme
verschil in behandeling van de scheiding van de kleine meisjes. Er zijn nog al wat
recensenten gevallen over de dramatische manier waarop we dat in de film vorm
hebben gegeven. Je houdt ervan of je houdt er niet van. In het boek is het prachtig
dat de meisjes niet doorhebben wat er met ze gaat gebeuren. Ze reageren dan ook
eigenlijk niet op het feit dat ze uit elkaar gehaald worden. Ook dat is zoals het in het
echt waarschijnlijk zou gaan.
Kinderen kijken niet in de toekomst en hebben ook niet door dat ze morgen niet
meer bij elkaar zullen zijn. Je zult ze niet horen gillen en schreeuwen. In de film is
dat gillen en schreeuwen weliswaar een kunstmatig iets, maar het is tevens de bodem
waarvan je de rest van de film bekijkt, de bodem van het drama van deze twee
vrouwen. In het boek is het groeien van de heimwee en het verlangen over meerdere
hoofdstukken uitgesmeerd. In de film moeten wij deze episode in ongeveer tien
minuten vertellen. Ik weet niet of ik gelijk heb, maar ik denk dat je als je de scheiding
veel subtieler aanpakt de toeschouwer van de film het idee geeft dat het allemaal wel
meevalt. Je kunt in een film het innerlijke proces dat in de hoofdjes van die meisjes
plaatsvindt niet laten zien. Je kunt, anders dan in een boek, alleen uiterlijke dingen
laten zien. Als je de scheidingsscène uit het

boek letterlijk zou verbeelden zou dat betekenen dat ze uit elkaar worden gehaald
en dat ze dan rustig meelopen. Dat ervaart de toeschouwer niet als erg. In de film is
het wel erg en dat moet ook. Dat het zo schokkend is kan ook een nadeel zijn. Er
zijn mensen die meteen zitten te huilen, maar er zijn ook mensen die meteen de
hakken in het zand zetten: “Ho.... mag ik het zelf beslissen alstublieft?” Het is een
Amerikaanse oplossing die ze gekozen hebben. Als je zo'n enorm verhaal te vertellen
hebt moet je de werkelijkheid, ook die van het boek, zo af en toe verdichten en
verheftigen. Je gebruikt in een film nu eenmaal wat grovere middelen. Ik weet bijna
zeker dat je het niet op een subtiele manier had kunnen verfilmen en dat het dan ook
zo dramatisch gewerkt had. Als recensenten dan opmerken dat uit het begin van de
film al duidelijk is dat de makers gokken op publiekssucces denk ik: “Godzijdank
wel ja!” Hou toch op. Er zijn nu al 650.000 bezoekers geweest en dat voor een film
die niet commercieel, glad of gelikt is. Daar moet iedereen gewoon heel blij mee
zijn.’

sGrote ingreep
‘Behalve veel wijzigingen in de details van het verhaal is er nog één grote ingreep
geweest. In het boek is de houding van Anna tijdens het bezoek vlak voor de oorlog
van Lotte sterk afwerend. Waarschijnlijk zou het in het echte leven ook zo gaan. De
levens van de zusjes hebben niets meer met elkaar te maken, ze zijn volledig uit
elkaar gegroeid. In het boek is die afstand tijdens het korte bezoek van Lotte niet
meer te overbruggen. Toch vond ik die afstandelijkheid onbevredigend, misschien
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vooral omdat het mij sympathie kostte voor Anna. Haar houding kost haar punten
in mijn ogen en ik was er van overtuigd dat dat bij de kijker ook zou gebeuren. Omdat
de film zich in alle scènes die aan het bezoek vooraf gaan vooral richt op het verlangen
van de meisjes kan je op het moment dat ze elkaar voor het eerst weer vinden niet
volstaan met koele afstandelijkheid. Hoe Amerikaans het ook is, je wilt als
toeschouwer op zijn minst een moment van toenadering zien. De zusjes zullen elkaar
niet ongecompliceerd in de armen kunnen vliegen onder het motto: “Hup, alles is
weer goed.” Dat zou idioot zijn. Maar op zijn minst wil je van allebei toch het diepe
verlangen zien om dat zusje te bereiken. In het boek heeft Anna eigenlijk al bij
voorbaat besloten zich te wapenen tegen de emoties die de komst van het zusje met
zich meebrengt. Dat is schrijnend en mooi.
Maar in de film heb je geen tijd om dat hele schrijnende proces te laten zien. Je
moet het in vijf minuten doen. Ik was ervan overtuigd dat je als kijker echt van een
koude kermis thuis zou komen als je het op die manier zou oplossen. Ik heb het
overigens wel ook op die manier uitgeschreven. In de zoektocht naar de beste
oplossing die recht deed aan beide verhaallijnen die in deze scène moesten zitten,
sterke toenadering maar ook een duidelijke breuk, hebben we uiteindelijk de scène
met de foto bedacht. Na aanvankelijke toenadering levert de afscheidsscène, waarin
Lotte een foto van David laat zien en Anna reageert door te zeggen dat ze even dacht
dat het een jood was, de wending op die ervoor zorgt dat Lotte afstand neemt van
Anna. Er is veel goede wil bij allebei, maar het zijn opnieuw de omstandigheden die
ze uit elkaar halen. Anna kan er niets aan doen, ondanks haar opmerking, en Lotte
kan er niets aan doen. In het boek is het Anna's halsstarrige houding die ervoor zorgt
dat de afstand blijft. Ik vond Anna daardoor in het boek een tijdje heel vervelend en
dat wilde ik niet.’
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Geest van het boek
‘Ik heb nu één keer een boek bewerkt en ik heb me erover verbaasd hoe vrij ik me
voelde om met dat boek te doen wat ik wilde. Ik heb steeds respect gehad voor het
hoofdthema van het boek, maar los daarvan had ik gelukkig weinig last van respect.
Het boek leent zich er ook wel voor om in de details dingen te veranderen zonder
dat je de adem van het geheel verpest. Tessa de Loo is met een ijzersterk idee gekomen
dat door allerlei wijzigingen in de details van het plot waarschijnlijk ook niet kapot
te krijgen zou zijn. Het gaat wezenlijk ergens over, en dat heeft ook de lol in het
schrijven van het scenario veroorzaakt. Het zegt iets over hoe wij mensen in elkaar
zitten, hoe het lot ons leven beïnvloedt en hoe wij ons daartegen teweerstellen. Ik
heb tijdens het schrijven steeds als motto vastgehouden aan de zin: “Oorlog kent
alleen maar slachtoffers.” Als ik kijkers naar de film dat gevoel kan geven heb ik in
de geest van het boek gewerkt.’
Frank Blaakmeer studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en wiskunde
aan de Hogeschool Leeuwarden.
Hij is werkzaam als docent wiskunde aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet
in Den Haag. Hij was een tijdlang als filmrecensent werkzaam bij de
Universiteitskrant van de RUG, en publiceert nog af en toe, vooral over film.

Meer informatie
Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) organiseert al een aantal jaren
projecten voor het onderwijs op het gebied van film. Van recenter datum zijn de
projecten op het gebied van ‘boek en film’. Na lesmateriaal bij de verfilmingen van
Tim Krabbés De grot en De oesters van Nam Kee van Kees van Beijnum is er nu
ook materiaal bij De tweeling van Tessa de Loo. Behalve lesmaterialen bij specifieke
boekverfilmingen is er ook een inleidende lessenreeks over de verschillen en
overeenkomsten van boek en film beschikbaar. Meer informatie: www.filmeducatie.nl
of Tsjip/Letteren 12-3.
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Onder de indruk van het boek
Een onderzoek naar genrebeleving
Het lezen van boeken mag zich in deze tijd van gedigitaliseerde
informatieverschaffing nog steeds in een grote belangstelling verheugen.
Voor elk soort boek is er wel een geïnteresseerde lezer die, zodra deze een
specifiek boek uit het enorme boekenaanbod aanschouwt, dat boek benoemt
als onderdeel van een specifiek genre. Een verslag van een onderzoek
naar genrebeleving.
Ronald Piters
Boekverkopers in Nederland hanteren het genre waartoe een boek behoort als
segmentatiecriterium. Zij rangschikken namelijk hun assortiment zo dat het
overeenkomt met de Nederlandse Uniforme Rubriekindeling (NUR - voorheen
Nederlandse Uniforme Genre-Indeling, NUGI) en de Stichting speurwerk
boekenomnibus-rubrieken. Over het algemeen wordt in boekhandels bovenaan de
kasten door labels de grove driedeling aangegeven van ‘literatuur’, ‘spanning’ en
‘romantiek’ als aanduiding voor het assortiment boeken in deze genres. Naargelang
de omvang van het assortiment ziet het er per boekhandel meer of minder
gedifferentieerd uit. Leesboeken kunnen zowel volgens genre als alfabetisch op
auteursnaam geplaatst zijn. Boekenconsumenten hebben desondanks weinig moeite
zelf het boekenaanbod naar genre te onderscheiden zodra ze de boeken in de winkel
onder ogen krijgen. De buitenkant van een boek ‘vertelt’ over het algemeen goed of
een boek tot het spannende, het literaire of het romantische boekgenre behoort, zo
blijkt uit mijn onderzoek Is dit boek wat voor mij? Genreherkenning en
voorkeursvorming op basis van het boekomslag. Het maakt daarbij nauwelijks verschil
of er nu veel of weinig gelezen wordt en of er al dan niet een sterke voorkeur voor
een bepaald genre aanwezig is: aan de kaft herkent men het genre. Wel is er invloed
van het favoriete genre op de relatie tussen een als typisch aangemerkt boekomslag
voor een genre en de initiële preferentie voor een boek. Ik ben ook nagegaan of uit
titels en afbeeldingen afzonderlijk een genre kan worden afgeleid. Dit was relevant,
omdat de meeste boeken in de boekhandel met de rug naar de klant staan en alleen
de auteursnaam en de titel zichtbaar is, terwijl daarnaast een aanzienlijk deel van het
nieuwe (nog onbekende) aanbod wordt uitgestald op presentatietafels waarop titel
en afbeelding samen de aandacht trekken. Titels en afbeeldingen blijken echter alleen
samen ertoe te leiden dat het genre door de boekenconsument herkend wordt.
Misschien worden boeken aan de buitenkant ook nog genuanceerder bekeken en let
men op meer kenmerken om het genre van een boek te kunnen bepalen. Afhankelijk
van specifieke genrevoorkeuren onderscheidt men mogelijk diverse subgenres op
basis van meer dan alleen de titel en de afbeelding. De vraag kan worden gesteld of
potentiële kopers in hun voorkeursvorming voor specifieke boeken dezelfde globale
genre-indeling hanteren, een vraag die de bruikbaarheid van de officiële genre-indeling
in twijfel trekt. Literatuur geldt namelijk als een brede categorie die gekenmerkt
wordt door karakteristieke thema's en onderwerpen. Toch is literatuur in de
NUR-classificatie grofweg onderverdeeld in twee categorieën waarin veel van het
nieuw verschenen boekenaanbod wordt ondergebracht, terwijl de consument mogelijk
een fijnmaziger indeling van het literaire genre hanteert. De twee onderscheiden
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categorieën betreffen Nederlandse literaire romans, verhalen en novellen, en vertaalde
literaire romans en novellen. Het spannende boekgenre daarentegen wordt door het
boekenvak gezien als een fijnmaziger categorie waarbinnen deelgenres worden
onderscheiden: voor het spannende boekgenre zijn er bijvoorbeeld negen codes voor
evenzoveel subgenres. Ook het romantische boekgenre is op die manier in meerdere
subgenres onderverdeeld.

Onderzoeksvraag
Om duidelijkheid te krijgen over de mate van differentiatie van een genre vanuit
consumentenoogpunt is helderheid gewenst over de eigenschappen van een boek die
maken dat het tot een specifiek genre wordt gerekend.
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Wanneer we weten welke (typische) kenmerken een subgenre specificeert tot dat
wat het is, krijgen we indicaties over hoe boeken (van buiten) worden waargenomen
en/of welke specifieke (genre)emoties een boek oproept zodra men het onder ogen
krijgt. Om te achterhalen welke associaties bij die identificatie naar genre door
boekenconsumenten gemaakt worden, is het goed te kijken naar de mate waarin
opgewekte associaties verschillen voor het lezen van boeken uit specifieke
(sub)genres. Inzicht in de associaties die specifieke genres oproepen, geeft
aanwijzingen voor de aard van het overkoepelende genre. Dient een detective
‘spannend’ te zijn en is een boek uit het literaire genre inherent aan het opwekken
van identificatiegevoelens of gevoelens van ‘bewondering’?
Ik heb onderzocht welke associaties een specifiek genre teweegbrengen. Mijn
onderzoeksvraag luidde: ‘Welke (genre)specifieke associaties zijn er te constateren
bij het lezen van boeken uit specifieke genres?’ Hieruit heb ik twee deelvragen
afgeleid, namelijk ‘Zijn er verschillende factoren of dimensies van typische
(sub)genrekenmerken?’ en ‘In hoeverre verschillen favoriete genres op die dimensies?’
Op basis hiervan heb ik de volgende hypothese geformuleerd: subgenres verschillen
op onderscheiden beoordelingsdimensies waardoor subgenres als verschillend van
elkaar worden waargenomen en ‘beleefd’. Ik ben zoveel mogelijk uitgegaan van de
bestaande NUR-codering voor de indeling van subgenres. Hoewel literatuur in die
codering niet echt gescheiden rubrieken oplevert - een enkel literair boek bestrijkt
vaak een veelheid van elkaar overlappende thema's en onderwerpen - heb ik
geprobeerd eenzelfde soort indeling te hanteren als bij spannend en romantisch. Dit
vanuit het idee dat consumenten het literaire genre eveneens in meerdere categorieën
onderverdelen. Ik heb de volgende rubrieken aan het literaire genre toebedeeld:
‘humor/satire’, ‘maatschappij/politiek’, ‘relaties/liefde/intrige/erotiek’, ‘reisverhalen’,
‘psychologisch’, ‘filosofisch’, ‘(auto)biografisch’ en ‘historisch’.

Onderzoeksopzet
De data heb ik eind 2001 en begin 2002 verkregen via een vragenlijst op een speciale
pagina op internet. Dit is in hoofdzaak gedaan uit praktische overwegingen: in
tegenstelling tot een papieren versie hoeft op internet slechts eenmaal een schaal met
termen - het meten van associaties volgens door de onderzoeker op basis van literatuur
gedefinieerde termen - te worden geconstrueerd. Andere voordelen van onderzoek
via Internet die hebben meegespeeld in de keuze voor dit medium waren de
respondentvriendelijkheid - de vragenlijst kan worden ingevuld wanneer men dat
zelf wil, de betrouwbaarheid - geen kans op interpretatiefouten door de interviewer,
de toepassingsmogelijkheden - on line-onderzoek biedt de mogelijkheid om op een
eenvoudige en veilige wijze audiovisueel materiaal, teksten, en concepten uit te
testen. Daarbij is internet voordelig met relatief lage uitvoeringskosten en werkt het
snel.
Om de vragenlijst een betrouwbaar beeld mee te geven werd ze geplaatst tegen
de achtergrond van de lay out van de website van de Universiteit van Tilburg, destijds
mijn werkgever. De daadwerkelijke aansturing van de vragenlijst heeft plaatsgevonden
in samenwerking met een onderzoeksbureau. Op deze wijze werd tijd bespaard en
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konden het vragenlijstprotocol en de verkregen data meteen in SPSS, een statistisch
gegevensverwerkend programma, worden ingelezen.
De vragenlijst was gericht op veellezers. In eerste instantie heb ik met een
e-mailbericht geworven onder letterenstudenten aan de Universiteit van Tilburg.
Daarnaast heb ik in de boekensector bekendheid gegeven aan het onderzoek met als
resultaat enkele verwijzingen op boekensites naar het onderzoek. Uit de 412 geldig
ingevulde vragenlijsten bleek ongeveer de helft van de respondenten via zulke sites
tot deelname aan het onderzoek te zijn bewogen. Voor ieder favoriet subgenre kon
met een ‘link’ naar de desbetreffende schaaltjes worden doorgeklikt.
Zodra iemand bijvoorbeeld thrillers als favoriet subgenre aanklikte, verscheen de
bijbehorende associatieschaal meteen in beeld. Deze schaal bestond uit zevenentwintig
termen die de invuller moest beoordelen naar de mate waarin ze worden ervaren
wanneer een boek uit het specifieke genre wordt gelezen.

Resultaten
Uit de resultaten bleek dat vijfentwintig van de zevenentwintig termen de
genrebeleving tussen personen adequaat weerspiegelden. hieruit konden drie dimensies
of factoren worden benoemd, namelijk ‘spanning’ (‘beklemming’, ‘spanning’,
‘boosheid’, ‘schrik’, ‘huiver’, ‘vervreemding’, ‘mysterie’, ‘wreedheid’,
‘raadselachtig’, en ‘opluchting’), ‘genot’ (‘plezier’, ‘pret’, ‘verrassing’, ‘bewondering’,
‘sympathie’, ‘bevestiging’, ‘voldoening’, ‘begrip’, en ‘betovering’) en ‘hartstocht’
(‘romantiek’, passie’, ‘liefde’, verlangen’, ‘verontwaardiging’, en ‘verdriet’). De
betrouwbaarheid van elke factor is hoog en meet hiermee hetzelfde. Deze indeling
heb ik als basis genomen voor verdere analyse en heeft betrekking op de mate waarin
favoriete subgenres verschillen op de bovenstaande dimensies (deelvraag 2). Hiervoor
heb ik genreprofielen gevormd, wat de materie inzichtelijker maakt. Allereerst heb
ik de gemid-
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delden en standaarddeviaties van de genres berekend met betrekking tot de dimensies
‘spanning’, ‘genot’ en ‘hartstocht’. Daarna is met behulp van een variantieanalyse een techniek om een aantal groepsgemiddelden tegelijkertijd met elkaar te vergelijken
- getoetst of er verschillen bestaan tussen genres.

Genreprofielen
De mate waarin de spannende boeken spannende elementen bevatten, verschilt per
subgenre. Het horror- en griezelgenre bezit deze elementen het sterkst,
science-fictionromans bevatten daarentegen de minst spannende elementen. Thrillers
scoren qua spanning iets beter dan science-fictionromans, maar worden als minder
spannend ervaren dan detectives, oorlog- en avonturenromans en fantasyromans. De
spannende boekgenres blijken significant van elkaar te verschillen op elementen die
duiden op ‘spanning’. Fantasy scoort het sterkst op het kenmerk ‘genot’. Daarna
verschaffen science-fictionromans, detectives, horroren griezelromans en oorlog- en
avonturenromans het meeste leesgenot. Het zwakst op de kenmerken die clusteren
tot ‘genot’ scoren thrillers. Ook als het gaat om genot tonen de resultaten significante
verschillen tussen de genres. Met betrekking tot de scores op de kenmerken voor
‘hartstocht’ kan worden geconstateerd dat de spannende boekgenres ook daarin
significant van elkaar verschillen, al zijn de verschillen gering tussen de zwak
scorende horror- en griezelromans, detectives en spionage en science-fictionromans.
Het genre dat het sterkst scoort is fantasy.

Het literaire genre
Literatuur met de meeste spanning zijn het historische en het filosofische genre. De
minste spanning bevatten romans

die als humor en satire zijn aan te merken. De verschillen tussen de literaire genres
zijn echter niet significant voor wat betreft het element ‘spanning’.
Ook voor de kenmerken die vallen onder ‘genot’ zijn de verschillen tussen de
onderscheiden literaire genres niet significant. Het genre waarbij genot het sterkst
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wordt ervaren is het (auto)biografische genre, terwijl dat het zwakst is bij het genre
relaties/liefde/intrige/erotiek. Anders is het voor het kenmerk ‘hartstocht’. De literaire
genres verschillen hierop significant van elkaar. Het historisch literaire bevat het
sterkst de elementen voor hartstocht, bijna direct gevolgd door het
relaties/liefde/intrige/erotiekgenre. Het zwakst op dit kenmerk scoren de genres
humor/satire, reisverhalen en filosofie. Het psychologische genre en het maatschap
pij/politieke genre bevatten een gemiddelde hartstocht.

Het romantische genre
Slechts twee subgenres worden door de respondenten gelezen: streek-, familieen
doktersromans en romantische verhalen. De elementen voor ‘spanning’ scoren het
sterkst in de streek-, familieen doktersromans. De elementen voor ‘genot’ en
‘hartstocht’ zijn het sterkst bij de romantische verhalen. De verschillen tussen de
twee subgenres zijn echter niet significant.
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Conclusie
De resultaten tonen dat de genrebeleving van favoriete genres in drie dimensies uiteen
valt: spanning, genot en hartstocht. Voor geprefereerde spannende subgenres zijn de
verschillen in de beoordeling van deze drie dimensies significant. Voor literatuur is
dat alleen het geval voor de elementen onder ‘hartstocht’ en bij het romantische genre
zijn er geen significante verschillen te bespeuren in de mate waarin de betreffende
genres op de drie dimensies scoren.
Het lijkt erop dat het spannende genre door boekenconsumenten wordt gezien als
een goed te scheiden genre doordat ze een karakteristieke beleving toekennen aan
elk van de favoriete subgenres. Opmerkelijk is dat fantasy en science fiction door
de boekenconsument duidelijk als twee verschillende genres worden gezien, iets dat
ook uit de NUR-codering blijkt.
Voor het literaire genre is het anders. De onderscheiden subgenres worden alleen
als significant verschillend van elkaar gezien voor de elementen die duiden op
‘hartstocht’. Kennelijk wordt literatuur toch niet zo fijnmazig waargenomen als ten
behoeve voor dit onderzoek is verondersteld. Probleem voor consumenten om
subgenres binnen literatuur te kunnen duiden is misschien ook dat daarin diverse
thema's met elkaar meanderen. Literatuur wordt in dat opzicht wellicht verward met
romantisch, iets dat althans naar voren kwam uit onderzoek van mijn hand waarin
boeken van buiten werden aanschouwd - zie het in de inleiding genoemde onderzoek
- en gekeken werd in hoeverre dat initiële voorkeur wekte. Dat het romantische genre
geen belangrijke verschillen laat zien is zeer waarschijnlijk te wijten aan het feit dat
slechts een handvol respondenten aangaf romantisch te lezen.
Zoals ieder onderzoek roept ook dit nieuwe vragen op. De resultaten bieden
handreikingen voor een realistische(r) kijk op het boekenaanbod, hoe dit wordt
waargenomen en geprefereerd. Verder onderzoek zou zich kunnen toespitsen op de
emotionele beleving in de voorkeursvorming voor leesboeken. Zullen de gevonden
dimensies van genrebeleving bijvoorbeeld terugkomen bij specifieke titels van een
auteur uit een bepaald subgenre? En in hoeverre zijn de genredimensies te relateren
aan het uiterlijk van het boek of aan de inhoud van het boek? Met betrekking tot de
kaft van een leesboek houden ze wellicht verband met het samenspel van titel en
afbeelding, de kleurstelling, de weergave van bepaalde patronen, lijnen en kaders
(steeds op dezelfde wijze bijvoorbeeld), of het tijdsbeeld dat uit een cover spreekt.
Vragen en veronderstellingen die roepen om een gedegen antwoord. Wellicht dat dit
kan worden gevonden door onderzoek te doen onder lezers binnen het voortgezet
onderwijs en CKV-onderwijs naar hoe zij leesboeken beleven en aan een bepaald
genre toebedelen.
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Ronald Piters promoveerde in 2000 aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van
Tilburg op een dissertatie over de rol van boekomslagen in het keuzegedrag, getiteld
Is dit boek wat voor mij? Genreherkenning en voorkeursvorming op basis van het
boekomslag. Zijn interesse richt zich op consumentenbeleving van en
voorkeursvorming voor (cultuur)producten.
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Striptekenaars bewerken Haar
Kunstzinnige ontwikkeling via strips in de klas
‘Vanaf een bergtop kijkt een amazone neer op de karavaan die onder haar
langs trekt.’ Dit is strook 90 uit het scenario dat striptekenaar Rolf Thijssen
schreef voor het CKV-1 project ‘strips in de klas’ van het
Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Laury Persoon uit 4-vwo kreeg de
opdracht om deze strook creatief in te vullen. De andere 209 leerlingen
uit 4-havo en 4-vwo kregen eenzelfde opdracht voor de resterende 197
stroken. Het resultaat is het prachtige stripalbum Farao Feros dat in een
oplage van 2300 exemplaren professioneel werd gedrukt. In maart 2004
zijn de 4-havo en 4-vwo klassen aan de slag gegaan met een stripalbum
getiteld Haar.
Ine Pels
Op het Dr.-Knippenbergcollege worden de lessen CKV-1 anders ingevuld dan op
andere middelbare scholen. Mijn collega Michael Grefrath en ik hebben ervoor
gekozen niet met een methode te werken, maar met drie zelf gekozen thema's per
jaar, die uitgaan van een stroming uit een bepaalde cultuurperiode. Momenteel is het
thema ‘De jaren zestig’ aan de orde. Omdat er tijdens het thema ‘Egypte’ twee jaar
geleden zo enthousiast aan het stripalbum is gewerkt, lag het voor de hand om ook
de jaren zestig beeldend uit te werken in een strip. Wederom is de hulp ingeroepen
van Rolf Thijssen, die vier uren met een klas aan de uitwerking van het scenario
werkt. Per thema worden op het Dr.-Knippenbergcollege voor CKV-1 twaalf
mentorlessen ingevuld en twaalf carrousellessen. Een carrousel bestaat uit vier lessen
die door een discipline worden ingevuld, bijvoorbeeld het vak ruimtelijke ordening.
Tijdens een thema krijgen de leerlingen drie verschillende carrousels aangeboden.
In de mentoruren komt het culturele stuk van de periode aan de orde. De carrouseluren
zijn gericht op de kunstzinnige ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij gaat het erom
de leerlingen zelf te laten ervaren hoe kunst kan ontstaan. Per carrousel werken de
leerlingen aan een bepaalde opdracht die gerelateerd is aan het thema, bijvoorbeeld
een muziekopdracht, een beeldende opdracht, een filmanalyse of zelf werken met
de camera of een ruimtelijke opdracht. De carrousels worden ingevuld door
vakdocenten uit eigen school of door mensen van buiten.

Egypte
Het stripboek Farao Feros was onderdeel van het thema ‘Egypte’. Tijdens de
mentorlessen kregen de leerlingen de belangrijkste culturele overblijfselen uit de
Egyptische geschiedenis aangeboden zoals het geloof in die tijd, de goden en
godinnen, de farao's, de piramides, het beeldschrift, het leven in die tijd, het proces
van het mummificeren. In de carrousellessen muziek werd de opera Aïda van Jules
Massenet aangeboden. Opdrachten waren gericht op de beleving van de muziek. In
de beeldende lessen tekenden de leerlingen een suggestie van een reliëf (champlevé)
door middel van licht en schaduw zoals dat in Egypte gebeurde.

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

De opdracht was een troon te tekenen voor een god/farao die zelf ook in, op of
naast deze troon aanwezig is. De attributen van deze god moesten ook zichtbaar zijn.
De resultaten waren prachtig. Tijdens de ruimtelijke lessen ontwierpen de leerlingen
een Egyptisch dodenmasker. Eén carrousel was gewijd aan het tekenen van een
stripboek. We kwamen op het idee door het stripboek van Kuifje. Voor deze lessen
werd een professionele striptekenaar van buiten ingehuurd, Rolf Thijssen.

Strip
Op vier achtereenvolgende maandagen heeft Thijssen acht klassen les gegeven over
het maken van een strip. De eerste les was een introductie met uitleg. De leerlingen
kregen een uitgewerkt scenario waarvoor een (kort) verhaaltje van Herodotus de
grondslag vormde.
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Thijssen heeft dit verhaaltje opgerekt tot een achtenveertig pagina's tellend
stripverhaal. Het scenario is weer opgedeeld in 198 stroken.
Het verhaal gaat over een farao op wie een vloek rust. Om de vloek te verdrijven,
moet hij op zoek gaan naar een vrouw die nog nooit iemand gekust heeft en haar
kussen. Elke leerling kreeg een strook toegewezen. Deze kon bestaan uit een, twee
of drie aparte plaatjes. Als een strook een halve of hele pagina besloeg, mocht er met
drie of vier personen aan gewerkt worden. Een leerling kreeg een korte beschrijving
van wat er in de strook moest gebeuren. Daarna was hij vrij om een eigen creatieve
invulling te geven aan de strook, mits daarbij de rode draad van het verhaal niet werd
verstoord. Een leerling die niet het hele verhaal gelezen had en een strook kreeg met
de zin: ‘Hij ging op de bok zitten,’ tekende een mannelijke geit in plaats van de koets
die bedoeld was. Deze bok moest overgetekend worden.
Intussen konden de leerlingen alvast oefenen door zelf een potloodtekening te
maken van poppetjes en huizen uit het oude Egypte. Thijssen had hiervoor wat
referentiemateriaal verzorgd: basistekeningen van een farao, een soldaat, een
Egyptische vrouw, een dorpsgezicht. Opdracht was het visualiseren van de tekst met
potlood, balpen of gewassen inkt. Digitaal inkleuren mocht ook. De tweede les

begonnen de leerlingen aan hun strook met potlood en gum. Afmetingen van de
plaatjes stonden in het scenario. Veel leerlingen werkten de tekeningen tot in detail
uit. Soms merkte men dat iemand goed was in het tekenen van paarden. Deze werd
dan gevraagd ook op andere plaatjes een paard te tekenen. Dat is niet erg, want het
belangrijkste is dat leerlingen leren om te visualiseren, de tekst om leren zetten naar
beeld. De derde en de vierde les werden besteed aan het omtrekken van de
potloodlijnen met inkt en de laatste stap was het inkleuren met gewassen inkt.

Afwerking
Alles werd ingeleverd en er was een ploeg leerlingen die de tekeningen in zou gaan
scannen. Niet alles verliep zonder problemen. Een leerling had zo'n vijftien stroken
ingescand toen de systeembeheerder besloot tot het leeghalen van de digitale mappen.
Weg waren de scans, alles moest dus opnieuw. Een andere leerling had een stapeltje
tekeningen mee naar huis genomen om te scannen. Thuisgekomen bleek hij de map
te zijn verloren. Er is niets meer teruggevonden. Aan een groep leerlingen werd
gevraagd opnieuw de stroken te tekenen. Ook bleek dat de tekstballonnetjes moeilijk
te lezen waren. Er is toen besloten alle tekstballonnetjes weg te gummen. Rolf Thijssen
heeft daarvoor in de plaats met de computer een inzet gemaakt met digitale tekst.
Dat ziet er niet alleen professioneler uit, maar het bevordert ook de leesbaarheid.
Naast het visualiseren van het verhaal kwamen er ook allerlei zaken aan bod zoals
research, compositie, het ontwikkelen van een eigen stijl en het digitaal bewerken
van de teksten.
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De volgende stap was het vinden van een drukker die de stripboeken voor een
redelijke prijs en toch naar onze wensen wilde drukken. Er was besloten het boekje
in full colour uit te geven en niet als schoolkrant. De leerlingen krijgen daardoor de
indruk een ‘echt’ stripboek in handen te hebben. Grappig is dat het helemaal niet
stoort dat eenzelfde farao er op verschillende stroken anders uitziet. Op één strook,
bestaande uit drie plaatjes, heeft een leerling de poppetjes zelfs als harkpoppetjes
getekend, zoals kleine kinderen dat doen. In het totaaloverzicht van de bladzijde
stoort het helemaal niet, evenmin tijdens het lezen.
Elke leerling van onze school, ruim 1900 in totaal, heeft een stripboek gekregen.
De reacties waren erg leuk, zowel van de leerlingen die zelf een strook getekend
hadden, als van de leerlingen van andere klassen.
Het leuke van de strip is dat alle elementen over Egypte die in de mentorlessen
aan de orde zijn geweest, zoals de piramides, het leven van alledag, de kleding en
dergelijke vanzelf in de strip terugkomen. Spelenderwijs zijn deze onderdelen door
de leerlingen getekend in de strip. Een mooiere verwerking van leerstof kun je je als
docent(en) niet wensen. Ook het enthousiasme van de leerlingen mag niet onvermeld
blijven. Jonge mensen houden van strips. Het samenwerken als groep aan een dergelijk
project schept een band. Een korte reactie van Mark, nadat de leerlingen hun strook
getekend hadden, illustreert dit duidelijk: ‘Ik las al veel strips en nu kon ik ze zelf
gaan tekenen. Ik vond het verhaal van Herodotus ook leuk. Bovendien mocht je je
eigen stijl gebruiken.’
Natuurlijk zijn er altijd enkele leerlingen per klas die wat meer moeite hebben met
tekenen. De opdracht is dan ook breed, het is ook mogelijk digitale foto's te maken
of in 3D op computer te werken. Dit zijn gegenereerde plaatjes op de computer. Het
is een bewerkelijke manier van
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visualiseren. Je bouwt je plaatjes letterlijk op in de computer door middel van
draadmodellen waar je texturen overheen legt. Het is leuk om te zien dat leerlingen
deze technieken oppikken en daarmee gaan experimenteren.

De jaren zestig
Het thema dat nu aan de orde is, ‘De jaren zestig’, spreekt tot de verbeelding, ook
omdat de ouders van onze leerlingen deze tijd hebben meegemaakt. Natuurlijk is de
muziek uit die tijd fantastisch om te laten horen en zien! Er is aardig wat
beeldmateriaal beschikbaar van muziekoptredens, zoals het onvergetelijke
Woodstockfestival. Ook de musical Hair wordt door de leerlingen zeer gewaardeerd.
Uit dit soort materiaal ontstaat een duidelijk tijdsbeeld. De aankondiging van het
stripverhaal werd dan ook heel positief ontvangen; zo zegt Elke: ‘Ik vind het geweldig
om over de Sixties te tekenen, de Flower Power is een supergaaf onderwerp.’ En
Marlijn vult aan: ‘Ik vind het gaaf dat je met zijn allen een strip kan maken en dan
vooral over de jaren zestig.’
De titel van het stripverhaal is Haar. Het verhaal van de musical Hair hebben we
echter niet letterlijk overgenomen, omdat dat voor een stripverhaal te mager is
vanwege de vele liedjes. De musical vormt wel de rode draad van het verhaal. Als
docent is het leuk om te zien hoe leerlingen hun eigen research plegen. Een leerling
had strook 126 met de volgende tekst: ‘Maar er was een klein probleem dat H1(hippie)
over het hoofd had gezien.’ Je ziet daarbij het hoofd van J. en op de achtergrond een
grote tractor met aan het stuur een oudere boer en aan weerszijden een uit de kluiten
gewassen zoon. De leerling wist niet hoe hij een tractor moest tekenen. Internet bood
uitkomst: plaatjes van verschillende tractoren zorgden ervoor dat hij op zijn strook
een juweel van een tractor kon tekenen.
Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beeldverhalen worden door
leerlingen al toegepast. Een leerlinge heeft bij haar strook over Haar de typische
Japanse mangastijl gebruikt. Deze manier van tekenen geeft mensen de mogelijkheid
om vrij snel tot een mooi beeldverhaal te komen. In deze stijl worden tekeningen
opgebouwd uit een aantal basiselementen met betrekking tot lay-out en tekenstijl.
Het is een dynamische tekenstijl, een soort universeel handschrift voor het visualiseren
van een verhaal. Afhankelijk van je eigen creativiteit kun je aan de tekening een
eigen draai geven.

Erkenning
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Langzamerhand krijgt de strip als medium erkenning. Ze levert niet alleen
oppervlakkig amusement. Een beeldverhaal kan een fantasierijke, avontuurlijke
uitlaatklep zijn, maar kan tegelijkertijd de maatschappelijke visie van de striptekenaar
weergeven. De jeugd leest veel strips, maar ook volwassenen kun je erop betrappen
dat ze tijdens het openslaan van de krant snel even de strips bekijken. Tegenwoordig
maken dagbladen en tijdschriften veel gebruik van strips. Wij als docenten CKV-1
zijn blij met Farao Feros en met Haar. De strip betekent voor onze leerlingen een
leuke verwerking van de leerstof en een creatieve invulling die zelfs met een groep
van 220 leerlingen geweldig werkt!
Ine Pels is coördinator van het vak CKV-1 op het Dr.-Knippenbergcollege in
Helmond. Dit artikel is totstandgekomen met medewerking van haar collega Michael
Grefrath en van strip- en reclametekenaar Rolf Thijssen. Hij is verbonden aan het
ontwerpbureau Deamer Media Design.
Meer informatie
www.stripsindeklas.nl
www.deamermediadesign.nl
www.dr-knippenbergcollege.nl
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Diploma vmbo-kunst
Voor havo- of vwo-leerlingen met kunstzinnige belangstelling staan er
verschillende wegen open naar een opleiding met een artistiek perspectief.
Voor leerlingen van het vmbo ligt dat een stuk moeilijker. Op verschillende
scholen in het land zoekt men dan ook naarstig naar mogelijkheden om
die doorstroming te vergemakkelijken. De Open Schoolgemeenschap
Bijlmer in Amsterdam heeft het gezocht in een opleiding vmbo-kunst. Een
gesprek met de kunstcoördinator vmbo van die school, Peter van den
Heuvel.
Cor Geljon
Ze hadden er indertijd een hard hoofd in, de kunstpausen van buiten de sector. CKV
op het vmbo: zou dat ooit wat worden? Maar nog voor het vak officieel werd
ingevoerd, kwamen er al positieve berichten uit het veld. Zoals het verhaal van een
enthousiaste docente die een groep aanstaande kapsters had meegenomen naar een
museum, waar ze op verschillende schilderijen eerst uitgebreid de haardracht van de
lijdende Christus hadden vergeleken om vervolgens dieper in te gaan op de wijze
waarop de kunstenaars het lijdensverhaal hadden verbeeld. Of van de leraar die met
toekomstige bouwvakkers langdurig de houtconstructies en het metselwerk van het
zeventiende-eeuws museum bestudeerde voor hij ze de tentoonstelling met
middeleeuws houtsnijwerk liet zien. Met veel succes, want in beide gevallen wilden
de leerlingen graag nog een keer. Particuliere initiatieven als deze groeiden soms uit
tot een schoolbrede aanpak, maar ook op scholen waar CKV met het boek in de hand
werd ingevoerd, ontstonden vaak creatieve invullingen, die getuigen van een groot
enthousiasme voor de kunstzinnige vorming van de vmbo'ers. Sommige scholen
gingen nog verder en zochten naar samenwerkingsverbanden met dans- en
muziekopleidingen voor getalenteerde leerlingen die iets in die richting wilden. Een
van de interessantste projecten op dit gebied vindt plaats op de Open
Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Amsterdam, waar leerlingen vanaf juli 2004
de school kunnen verlaten met een diploma vmbo-kunst.

Een nieuw eindexamen
De OSB, een school voor havo, vwo en vmbo, heeft een rijke traditie op het gebied
van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, met hoog in het vaandel de trits
‘hoofd, hart en handen’. De beeldende vakken hebben altijd al een belangrijke plaats
gehad in het curriculum van het vmbo. De leerlingen krijgen negen blokken
kunstvakken in de onderbouw, vijf in het eerste jaar en vier in het tweede jaar. In het
derde jaar volgen ze de verplichte veertig blokken CKV en dat is ook al meer dan
normaal, want een blok op de OSB telt vijfenzestig minuten. Het streven is van CKV
meer en meer een belevingsvak te maken, kinderen te laten samenwerken met
kunstenaars en theatergroepen in de school te halen die niet alleen hun kunstje
vertonen, maar ook met de leerlingen aan het werk gaan. En er is veel aandacht voor
de praktijk van het kunstenaarschap.
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In het vmbo bestaat al jaren een groep leerlingen die tekenen in het
examenprogramma heeft, maar sinds september 2002 is er ook een groep geformeerd
die zich voorbereidt op het eindexamen ‘kunst’. Net zoals je in het derde jaar kunt
beginnen met de opleiding elektrotechniek, kun je dat nu ook doen op het gebied
van de kunsten, met als einddoel het diploma ‘vmbokunst’. De opleiding is vooral
bedoeld voor leerlingen die later in de kunstwereld of in de periferie daarvan willen
werken, maar ook toekomstige werkers in de sociaal-culturele of sociaalpedagogische
sector zijn welkom.
Het programma heeft in de afgelopen twee jaar geleidelijk aan vorm gekregen.
Peter van den Heuvel, docent beeldende vorming en kunstcoördinator van het vmbo,
is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project: ‘We zijn in januari 2002 met
een vliegende start begonnen en in juni was het programma rond. Uitgangspunt waren
de vigerende eindexamenprogramma's beeldend,
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drama en muziek. Die drie vakken werden de kern van de nieuwe opleiding en we
hebben daar audiovisuele vormgeving als oriëntatievak aan toegevoegd. We missen
nog dans, maar daar wordt aan gewerkt. Voor het broodnodige historisch bewustzijn
is geschiedenis verplicht gesteld. En omdat onze leerlingen in de toekomst zeker ook
internationaal bezig zullen zijn, moeten ze minstens een vreemde taal in hun pakket
hebben, liefst twee. Daarnaast blijft CKV bestaan. Dat doen we eigenlijk meer
vanwege de wettelijke verplichting, al kunnen we daar volgens mij makkelijk onderuit.
We doen namelijk genoeg. Ze hebben al heel veel in de onderbouw gedaan en dan
voegt zo'n oriënterend vak niet zoveel meer toe.’
De leerlingen kiezen twee van de drie kunstvakken voor hun eindexamen. Daarnaast
doen ze als afsluiting van het vak audiovisuele vorming een schoolexamen, waarvoor
ze met elkaar een animatiefilm maken. Zoals het er nu uitziet, is het een gemengde
leerweg, maar er wordt over gedacht om de leerlingen volgend jaar ook wiskunde
te laten doen, omdat het dan een theoretische leerweg wordt en dat biedt meer
mogelijkheden om via een overstap naar het havo op het hbo te komen. In totaal telt
de opleiding in het cursusjaar 2003/2004 zevenendertig leerlingen, verdeeld over
twee leerjaren.

Geen moeiteloze bevalling
Peter van den Heuvel: ‘Het is geen moeiteloze bevalling geweest, moet ik eerlijk
zeggen en het rare is dat het probleem vooral aan de leerlingenkant zit. De docenten
waren allemaal erg enthousiast, wellicht wat overambitieus, maar dat hoort er een
beetje bij. En dat is maar goed ook, want alleen met dit soort mensen krijg je deze
dingen van de grond. Maar je merkte dat de leerlingen, ondanks de goede voorlichting,
gewoon een heel vertekend beeld hadden van wat er mogelijk was. We hadden ze
heel duidelijk verteld, dat je met deze opleiding geen soapster kon worden.
Dat is, zeker in het derde jaar, nog niet tot alle leerlingen doorgedrongen. Ze
hebben nog steeds het idee dat ze geweldig zijn en dat ze het gaan maken. Ik wil ze
die illusie ook niet direct ontnemen, dromen over later hoort bij de leeftijd, maar ik
wil ze wel enige realiteitszin bijbrengen. En je ziet gelukkig dat in de loop van het
vierde jaar een omslag plaats vindt en dat de meesten toch het gevoel houden dat ze
op een weg terechtgekomen zijn die heel erg de hunne is. Maar we hebben ons ook
een beetje verkeken op de appreciatie van het gebodene. Als je ziet wat voor
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mogelijkheden ze hebben! We doen vier, vijf projecten met kunstenaars die uit het
hele land hierheen komen om speciaal met deze groep leerlingen te werken en daar
wordt dan toch een beetje blasé op gereageerd, zo van: “Ach dat weten we al!” Dat
vind ik zelf erg jammer, maar misschien hebben we ons echte publiek nog niet
gevonden. We richten ons nu bij de werving alleen op leerlingen uit onze eigen
onderbouw. Ik zou me kunnen voorstellen dat we op den duur geïnteresseerde
zij-instromers van andere scholen gaan opnemen en ik denk dat je daardoor een wat
gemotiveerder groep zou kunnen krijgen.
Die leerlingen zijn dan wel niet zo vertrouwd met de OSB-manier van werken,
maar ik denk dat ze daar gauw aan gewend zijn. We zijn er dus nog niet. Zoals met
elk experiment moet je een jaar of vier vijf wachten voordat het goed draait en
iedereen ook de manier heeft gevonden waarop je het programma wel op een goede
manier kunt overbrengen.’
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De OSB is een zwarte school met een vrij wit docentencorps. In hoeverre speelt het
multiculturele aspect een rol in de opleiding? Van den Heuvel: ‘Multiculturaliteit is
hier een vanzelfsprekende realiteit, het is ons dagelijks leven en we staan er dus niet
dagelijks bij stil. Als iets ons verwondert of intrigeert doen we er wat mee, maar het
krijgt zeker niet nadrukkelijk de aandacht. Wij werken samen met kunstenaars uit
de hele wereld en heel weinig met de autochtone kunstwereld.’

Hoe hoog ligt de lat?
Van den Heuvel eist veel van zijn leerlingen. ‘Ik wil altijd meer.
Leerlingen kunnen boven zichzelf uitstijgen en ik heb vaak genoeg meegemaakt
dat ze zich in de loop van de tijd een bepaalde mate van abstract en conceptueel
denken eigen maakten die je, als je met sommige collega's praat, niet zou vermoeden.
Maar je moet er wel naar toe werken. Het is niet iets wat halverwege het derde jaar
aanwezig is, maar tegen het eindexamen durf ik te zeggen dat ze vanuit een bepaald
idee kunnen werken, dat ze kunnen onderzoeken, dat ze alle eindtermen onder de
knie hebben. Ze zijn natuurlijk nog erg jong en dat houdt beperkingen in. We moeten
geen kleine kunstenaartjes van ze willen maken, maar we moeten wel een basis
leggen waarop ze zich in de komende jaren verder kunnen ontwikkelen.
Daarom moeten we ze met een grote variatie aan kunstvormen in aanraking
brengen. Heel veel dingen zien ze toch wel en veel aanbod voor scholen gaat ook
weer in de richting van het rappen en skaten. Als dat heel ingenieus gebruikt wordt,
zul je mij ook niet horen, maar het is zo gauw voorspelbaar en dan denk ik: nou
kunstenaars, als je iets wilt aanbieden, kijk dan hoe je inderdaad iets van niveau kunt
brengen bij leerlingen van veertien jaar. Dat is, daar ben ik van overtuigd, meer een
kwestie van heel goed je best doen, dan dat het niet mogelijk zou zijn om mooie
voorstellingen en muziek te maken met een hoog niveau en goede kwaliteit, die ook
onze leerlingen kunnen waarderen. De straat speelt op deze school een belangrijke
rol en juist daarom ligt er voor de school een taak om ze wat meer dan de straat te
laten zien. Daarom gaan we ook netjes aangekleed naar het concertgebouw en naar
het theater. Je kunt wel naar van alles en nog wat gaan, maar we kiezen bewust ook
voor “high culture”. Het is zo'n beetje the state of the art: ga dat maar eens bekijken.
We proberen ze een jaar te laten proeven van het culturele leven van Amsterdam en
hopen daarmee het mosterdzaadje te planten waarmee ze later actieve deelnemers
zullen worden. Dit alles vanuit het idee dat je daar je inspiratie opdoet en dat het
effect heeft op de kwaliteit van je werk, ook wanneer je etalages of winkels inricht.
Dat is voor tachtig procent ons doel en voor de andere twintig procent dat we de
basis leggen voor het maken van iets moois’
De klacht dat er te weinig aanbod is voor het vmbo wijst Van den Heuvel van de
hand: ‘Er zijn genoeg dingen te vinden maar je moet wel opletten en erbij zijn. Het
is helaas wel zo dat de grote gezelschappen vaak de vmbo'ers niet willen hebben,
omdat ze denken dat het lastig publiek is. Ik ga al twintig jaar met leerlingen naar
het theater maar ik heb heel weinig meegemaakt dat ze storend gedrag vertoonden.
Het valt wel mee hoor. Als ze in de bioscoop gewend zijn te eten en mee te praten,
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dan kun je niet direct van ze verwachten dat ze weten hoe je je in een schouwburg
moet gedragen. Maar als docent heb je de plicht om ze daarop voor te bereiden.
Gezelschappen beschouwen de leerlingen nog teveel als melkkoetje. Als een
CKV-arrangement precies € 22,50 kost, word ik argwanend. De instellingen moeten
er ook wel wat in investeren. Op sommige plaatsen gebeurt dat hartstikke goed. Het
Gras, een samenwerkingsverband tussen het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum
en het Amsterdams Historisch museum, doet goede dingen, maar wat mij betreft
toch nog te veel op Hema-niveau.
Leerlingen moeten zowel op praktisch als op theoretisch niveau geprikkeld worden.
Dat geldt ook voor het reguliere CKV. Het is onderwijs. We moeten ze iets leren,
iets meegeven waar ze later niet van zeggen: ach ja we moesten ook nog naar het
theater. Veertig procent zal er misschien niets aan blijven vinden, maar we mikken
toch op de zestig procent die zegt: dat was bijzonder; dat zullen we nooit vergeten.’

Hoe nu verder?
Wat kunnen ze nu met dat diploma kunst? Van den Heuvel en zijn projectgroep zijn
in het eerste examenjaar vooral druk bezig geweest met het leggen van contacten
met het vervolgonderwijs, want ze beschouwen het duidelijk als hun taak om te
zorgen dat de leerlingen op een goede plek komen. Voor de vormgevers ligt dat niet
zo moeilijk. Zij kunnen terecht op een grafisch lyceum of andere
vormgeversopleidingen, zoals de Nimeto, een opleiding voor stand- en
tentoonstellingsbouw. Bovendien bestaan er inmiddels verschillende audiovisuele,
multimediale en mediagerichte vervolgopleidingen. Er zijn ook leerlingen die kiezen
voor sociaal-pedagogisch of sociaal-cultureel werk op een Regionaal
Opleidingencentrum (ROC). Voor leerlingen die (uitvoerend) kunstenaar zouden
kunnen worden, ligt het echter een stuk moeilijker. De weg daarheen is moeizaam
en dat ligt
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met name aan de onduidelijke selectiecriteria bij de toelating tot het hbo. In het
reguliere kunstonderwijs mist nog steeds een component op mbo-niveau, een
vervolgopleiding die een tussenstap is tussen het vmbo en de hogescholen voor de
kunsten die opleiden tot uitvoerend kunstenaar of kunstdocent. Iets wat lijkt op de
inmiddels verdwenen muzieklycea. Dat zou een ideale oplossing zijn, want veel
getalenteerde leerlingen redden het niet om eerst nog een havo-opleiding te volgen.
Samen de afdeling Kunst, Cultuur en Amusement van het ROC Amsterdam, die zich
tot nu toe eigenlijk alleen richt op de sociaalculturele en sociaal-pedagogische sector,
wordt nu gezocht naar een mogelijkheid om een mbo-kunst van de grond te krijgen.
Leerlingen die kunnen aantonen dat ze over bepaalde artistieke kwaliteiten beschikken,
zouden daar terecht kunnen. Zoiets zal er uiteindelijk toch moeten komen, maar de
weg daar naar toe is voorlopig nog lang.
In de andere sectoren worden de mogelijkheden gelukkig steeds duidelijker en het
spreekt vanzelf dat het OSB-team in de komende jaren het vervolgtraject nauwlettend
in het oog blijft houden. Peter van den Heuvel: ‘We gaan onze oud-leerlingen
natuurlijk nadrukkelijk volgen, want we willen weten of we op de goede weg zijn.
Zoals wij bezig zijn, bestaat het nog nergens. Er zijn cultuurscholen die misschien
meer in de aanbieding hebben dan wij, maar voorlopig zijn we op dit gebied nog
uniek. En dat schept ook verplichtingen.’
Cor Geljon was vakdidacticus aan de Vrije Universiteit en docent Nederlands op
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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Internet en kunst
Een artistieke en interactieve onderzoeksdidactiek voor CKV
Aanschouwelijk onderwijs is een oud en interactief onderwijs is een
betrekkelijk nieuw begrip. Hoe beide kunnen samengaan onderzoekt de
Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten (NNIK) bij het vak CKV.
Lidwine Janssens

Goed voorbeeld
Professor John Caroll (Associate Professor in Communication Research at Charles
Sturt University), uit Bathurst Australië, introduceerde op uitnodiging van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in september 2002 op de drama-opleiding een
interactieve onderzoekscompositie. De werkwijze is in principe ontwikkeld door
Dorothy Heathcote in New Castle up Tyne (Engeland) in de tweede helft van de
vorige eeuw. Wereldwijd heeft haar werkwijze in met name het Engelstalig gebied
grote invloed en navolging gehad in het onderwijs voor vier- tot vijftienjarigen. Door
de integratie van multimedia is de werkwijze van Caroll in een nieuw jasje gestoken.
Vierdejaars studenten zochten en ontwierpen informatieve websites die kinderen
van een basisschool konden raadplegen als assistent-onderzoekers naar het wel en
wee van het VOC-schip Batavia, destijds op reis van Nederland naar Australië.
Kinderen en studenten hadden via weblogs (logboeken op internet) contact met
elkaar. De studenten stelden vragen over het leven op een schip en riepen de hulp
van de kinderen in toen er een brief van Willemijntchen in nood gevonden was. De
studenten speelden zowel de rol van onderzoeker als van een historisch personage.
Via digitale foto's, de weblogs, een korte videofilm en tot slot een ontmoeting met
de historische personages ‘in levende lijve’ konden de kinderen onderzoek doen.
Toen ik een jaar na dato de kinderen bezocht, vertelden zij nog enthousiast over hun
onderzoek: ‘Natuurlijk weten we alles van het VOC-schip Batavia, we waren er toch
bij!’

Experimenten in Nederland
De NNIK experimenteerde in 2003 verder met deze mogelijkheden in het kader van
CKV-2 en CKV-3 met als doel te onderzoeken of deze werkwijze wellicht ook
aantrekkelijk is voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het studiehuis
vraagt om uitdagende probleemstellingen, opdat leerlingen zelfstandig werken en
zelfverantwoordelijk zijn voor het leerproces. De werkwijze van Dorothy Heathcote
speelt in op de spelbehoefte en hanteert het onderzoeken in rol van zowel de studenten
als (bij momenten) de docent. Bijvoorbeeld in de tijd van Romantiek en Realisme:
‘Dan ben ik nu Vincent van Gogh en jullie zijn de dorpsbewoners van Veenoord.’
Een dergelijk spel intensiveert de beleving en verhoogt de motivatie voor onderzoek.
Studenten worden uitgenodigd in de schoenen te treden van een personage en
zodoende handelingen te verrichten en gebeurtenissen te beleven, die vanuit een
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culturele context zijn ingekleurd. Hierdoor zal de vanzelfsprekendheid van het eigen
standpunt worden gerelativeerd. Zowel de docent als de leerling moeten vanuit de
eigen verbeeldingskracht en inventiviteit een onderzoeksroute ontwerpen en realiseren.
Er zijn geen standaardantwoorden, want deze zijn contextbepaald en ontstaan door
de keuze van leerlingen en docent. Deze eerste onderzoeks-composities daagden
studenten uit elkaar te ontmoeten in voorstellingsvermogen, interpretatieverschillen
en interactie.

In de schoenen van
Een bruiloft aan het Friese Hof werpt een blik op de Hollandse hofcultuur. De
veelzijdige Anne Maria van Schurman uit het zeventiende-eeuwse Franeker
confronteert leerlingen met de belemmeringen voor de vrouw destijds en de Groninger
schrijver van de Homo Ludens vraagt hen de kunsten uit zijn tijd te onderzoeken.
Een onderzoekscompositie beoogt interactie door alle betrokkenen met inzet van
onderzoeksgegevens voor de ontwikkeling van een verhaallijn die zij zelf laten
ontstaan vanuit te ondernemen acties. De deelnemers werken, al dan niet in rol, vanuit
betrokkenheid de opdrachten uit. Het personage en diens problemen, conflicten,
taken of vragen dagen de leerlingen uit om onderzoek te doen naar culturele
verschijnselen en
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kunstuitingen in een bepaalde actuele of historische context.
De interpretatie van de gegevens is aan de leerling, die de feiten binnen de gegeven
context vanuit eigen nieuwsgierigheid, vermoeden, inschatting en motieven subjectief
betekenis geven. De leerlingen ontwikkelen van daaruit een verhaal waarin iedereen
een personage, co-schrijver en/of aandrager van informatie kan worden. Gedurende
het onderzoek kunnen de leerlingen naar keuze de theoretische informatie
bediscussiëren en artistiek vormgeven, om zich zoveel mogelijk inzicht eigen te
maken. Artistieke kwaliteit is tijdens verwerkingsopdrachten geen criterium, hoewel
je mag verwachten dat leerlingen vanuit een eigen disciplinevoorkeur (CKV-3) elkaar
op dit punt onderling versterken. Doel is het experimenteren en aan den lijve ervaren
van een personage, stijl, kunstvorm, principe of toepassing van verworven informatie.

Onderzoekscompositie
Een onderzoekscompositie is nog geen gangbare term. Het betekent: een compositie
van opdrachten die door onderzoek en improvisaties naar een climax voeren van een
gezamenlijke presentatie. In de kunsten componeert iedere discipline. Bij beeldend
en muziek wordt de term als zodanig gebruikt, bij dans en drama hanteert men de
term choreografie en dramaturgie. Het gemeenschappelijke valt te herleiden tot een
samenhang aanbrengen tussen (dis)harmonische onderdelen. Onderzoekscomposities
beogen eveneens samenhang aan te brengen tussen gevonden brokstukken informatie.
Daarnaast accentueert de term compositie de verschillende interpretatiemogelijkheden,
waardoor leerlingen de ruimte krijgen voor eigen inventiviteit. Bekend zijn de
verschillende uitvoeringen van Hamlet of van de Johannespassion. Zo ook kunnen
de onderzoekscomposities op vele manieren worden uitgewerkt met als doel maatwerk
te leveren voor iedere (sub)onderzoeksgroep.
Kunnen we leerlingen mobiliseren met startopdrachten die uitgaan van hun
actualiteit en motivatie? Onderstaande starters voor onderzoekscomposities bieden
een actuele context waardoor leerlingen een eigen belang ontdekken in de droge
leerstof. Ze dagen hen uit tot een eigen visie op de kunsten en de werkelijkheid vanuit
een zoektocht naar en herkenning van eigen thema's en strevingen in de kunsten.
Kunst is er om de levenskunst en dit geldt ook het kunstonderwijs. Een voorbeeld
zijn de volgende starters: mijn nieuwe chatvriend in...... (blackboard chatroom op
school), Marsbewoners willen weten (communiceren in beelden, want in taal verstaan
we elkaar niet), alleen zo kun je me ontmoeten... leer je me kennen (via videobrieven),
hoe maak ik het mijn ouders duidelijk? (gedramatiseerde scène met videofragmenten).
Door deze omtrekkende beweging vanuit een door de leerlingen gekozen aspect
vanuit de eigen belangstelling komen de CKV-taken in een ander daglicht te staan.
Deze starters beogen een beroep te doen op de eigen beleving, op het in de schoenen
van een kunstenaar gaan staan het ontdekken dat kunst namens jou iets zeggen kan.
Als jongeren ontdekken dat ze in bepaalde kunstuitingen iets van zichzelf herkennen
en dat voor henzelf kunnen laten spreken, krijgt kunst betekenis. Door het inzetten
van camera's, weblogs, websites, intranet en e-mail gebruiken we hun favoriete
mogelijkheden. Door gebruik te maken van een zogenaamd I-Board kan
internetinformatie van groepscommentaar worden voorzien en kan een uitwisseling
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met een andere groep/school ontstaan. De bestaande CKV-methoden geven doorgaans
fragmentarische informatie en vragen van leerlingen om zelf verbanden te leggen
door middel van een thema. Door het ontwerpen van een onderzoekscompositie krijgt
deze fragmentarische informatie een context vanuit perspectief van de leerling. Het
onderzoeksgebied staat vast, maar de deelnemers kunnen erop variëren door
interpretatie van beschikbare feiten en overige ingewonnen informatie vanuit een
eigen context. Door persoonlijke inkleuring van gegevens ontwikkelt zich een
verhaallijn die betekenis geeft aan het geheel. Rolkarakters, drijfveren,
levensomstandigheden bieden de onderzoekers ruimte om naar eigen belang,
bedoeling, (h)erkenning, voorstellingsvermogen de kunstpresentaties te benutten en
van een onderbouwd commentaar te voorzien.

Stappenplan
Om een concreter idee te geven van de onderzoekscompositie geef ik een mogelijk
stappenplan weer.
1 Bepalen van het thema: Wat willen we onderzocht hebben?
2 Bepalen welk inzicht beoogd wordt: Hoe willen we dat onderzocht hebben?
3 Vinden van een aantrekkelijk probleem: Welk personage kan leidraad vormen?
4 Verzamelen van informatiebronnen:
- musea, monumenten en VVV-informatiepunten in de regio
- cultuuragenda van de regio in de periode dat het project speelt
- toonaangevende historische figuren in de regio uit de zes perioden
- romans en films (regionaal en algemeen) uit de zes perioden
- actuele websites die relevant zijn voor CKV-2 en CKV-3
- gegevens uit de mediatheek, die nodig zijn voor inhoudelijk
onderzoek
- mooie regionale plekken, historische kamers en musea,

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

30
gebouwen, straten om in rol spelend verworven informatie te
verwerken
5 Verzamelen van werkvormen, artistieke opdrachten ter keuze: Wat introduceren
we, vanuit welk belang, in welke vorm laten we dat onderzoeken?
6 Verzamelen en selecteren van relevant materiaal dat interactief onderzocht kan
worden: Wat introduceren we, vanuit welk belang, in welke vorm laten we dat
onderzoeken?
7 Bedenken van een spannende opbouw: intro - prelude - intermezzo / motorisch
moment - crescendo - climax - decrescendo: Welke introductie zorgt voor
onmiddellijke aandacht van de deelnemers?
8 Bepalen wat van de verworven informatie, hoe en wanneer effectief werken
kan: Welke kwaliteitscriteria stellen wij aan een onderzoekscompositie?
9 Ontwerpen van vragen, uitdagingen, verrassingsaanvallen om te problematiseren:
Welke keuze van opdrachten kunnen voor alle onderzoekscomposities
functioneren?
10 Componeren van de afwisseling tussen solistische versus groepsactiviteiten,
onderzoek en uitwisseling, actie en reflectie, ‘proces- en productmomenten’:
Welke verhaalgegevens bieden we tussendoor aan, om context te blijven bieden
voor de onderzoeksopdrachten, en welke meerwaarde geven die de zoektocht?
Welke inbreng kan ingezet worden tot verdieping van ieders betrokkenheid?
Met welke afronding kan een voorlopig slot of open einde gevonden worden?
11 Concreet vastleggen van tijdsbesteding, ruimtegebruik, materialen,
groepsindeling

Een inspirerende werksfeer
In de praktijk komt het werken binnen een onderzoekscompositie neer op werkuren
waarin leerlingen vaardigheden ontwikkelen om een eigen onderzoek op te zetten.
Vaardigheden als communiceren, samenwerken, onderzoeken, bronnen raadplegen,
presenteren, evalueren, bijstellen van planning en werkwijze, concretiseren van
informatie in verhaallijnen, die ten slotte uitmonden in verwerkingsvormen naar
keuze: live optreden, korte videofilm, podiumtentoonstelling, interactieve cd-rom et
cetera. Deze werkwijze vraagt een vaste middag per week, een eigen werkruimte
met opslagmogelijkheid, waarin muziek uit de beftreffende tijd te horen is en
leerlingen tot slot de omgeving naar hun hand zetten. In een dergelijke setting kan
de ruimte in een podiumtentoonstelling veranderen, kunnen er rollenspelen gehouden
worden, om informatie speels te verwerken en kan er een toepasselijk lied geoefend
worden. Attributen en kostuums die
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een tijdsbeeld geven, kunnen neergezet worden of door middel van spelers in actie
komen. Gebruikte boeken en prints van internet kunnen worden geëxposeerd, evenals
werkstukken die de leerlingen gemaakt hebben.
Videofragmenten lenen zich voor projectie via een beamer. De hele ruimte kan
benut worden. De ontwerpers kunnen bezoekers uitnodigen om door de aangeklede
ruimte te wandelen en om vragen te stellen.

Rollenspel met een hele groep
Rollenspel zoals hier beoogd wordt is gebaseerd op het principe van kinderspel,
waarin ieder gemakkelijk in en uit een rol stapt, om even te overleggen, het
overtuigender te maken, het meer of minder spannend te maken, iets praktisch te
regelen en de speldraad weer op te nemen; even vijf, vijftien of dertig minuten
onderbreking, zodat ieder de eigen inbreng kan versterken door verder onderzoek:
‘We verdagen de zitting.’
Ieder is bekend met rollenspel waarin
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het meer aankomt op redeneren en argumenteren dan ingeleefd spel. Dat kan wel
gebeuren uit enthousiasme, maar dan liggen de motieven en argumenten erg dicht
bij degene die vol vuur en vlam verdedigt of aanvalt. De rol wordt qua karakter vooral
door de persoon van de speler ingevuld en beoogt contextueel (historisch en
maatschappelijk) denken in te brengen. Discussies in rol kunnen voortduren zolang
de intensiteit aanwezig is. Andere spelmomenten die in rol verworven informatie
tonen, duren niet langer dan tien minuten; het gaat dan niet om het acteren. De
meespelende docent kan ook momenten van uitstappen voorstellen en spelen met
status, om te verhelderen of te intensiveren. Op die manier zorgt de docent voor
dynamiek in het proces. Wel is het de bedoeling dat de verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk bij de groep ligt, zoals het studiehuis hen leert.
De rollen worden realistisch gespeeld, de drijfveren liggen dicht bij de eigen
persoon en inzichten zijn vaak vlak van tevoren door onderzoek of ter plekke ontstaan.
Dit alles zorgt voor daadwerkelijke interactie op de vloer en brengt leerstof tot leven.
Willen we moderne bronnen en interactieve mogelijkheden van computer en internet
kunnen integreren in het groepsspel, dan zal dat zó moeten gebeuren dat het onze
normale manier van spelen aanvult en geen andere werkwijze opdringt. De ervaring
staat immers voorop: spelen in een science fiction omgeving gebeurt al vele jaren in
computerspelletjes. Deze wereld is te vertalen naar onderwijs en dan niet alleen
zittend aan de computer maar ook spelend op de werkvloer: via CKV de
marsbewoners informeren over onze cultuur. Inmiddels zijn er betaalbare en zelfs
draagbare oplossingen om overal multimediaal materiaal op een intuïtieve wijze en
interactief in het onderwijs te gebruiken.

Om te beginnen?
Onderstaande opsomming geeft een beknopt overzicht vanuit onze eerste ervaringen.
- Plan voldoende studietijd vooraf, om inzicht in de methodiek van ontwerpend
leren te krijgen.
- Zoek aansluiting met probleem gestuurd onderwijs; doordenk de consequentie
van het laten onderzoeken van kunstuitingen vanuit de eigen leefwereld in relatie
tot de verschillende CKV-eisen: kunstautobiografie, culturele en praktische
activiteiten (zie starters voor onderzoekscompositie) en het kunstdossier (live
optreden met een koffer vol kunstbezoeksouvenirs); heb oog voor de complicaties
van samenwerken.
- Spreid een dergelijk project uit over een trimester zodat leerlingen er wekelijks
mee aan de slag gaan en er voldoende tijd en daarmee ruimte is voor inventiviteit,
bronnenonderzoek, verwerking, studie en omzetting tot vormgeving.
- Zorg ervoor dat er roostertechnische mogelijkheden zijn, om zowel een aantal
weken een middag, alsook twee dagen aaneengesloten de leerlingen te laten
werken aan hun presentatie.
- Verzamel materialen die tijdens het experiment aanwezig moeten zijn:
mediatheek, internet, kostuums, attributen, muziek, filmfragmenten, middelen
voor een podiumtentoonstelling et cetera.
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- Let erop dat leerlingen ruime ervaring in surfen op internet hebben, zodat het
zoeken naar relevante informatie binnen de beperkte tijd kan plaatsvinden.
- Probeer netwerken op te bouwen die gebruikt kunnen worden voor allerlei handen spandiensten en onderzoeksproblemen.
- Ontwerp een onderzoekscompositie slechts globaal, zodat er ter plekke
afstemming op actualiteiten en eigen wendingen van een subgroep mogelijk is.
- Ontwerp een studiewijzer die de leerlingen globaal in de gewenste richting leidt.
- Aandacht voor zaken als collegiale intervisie momenten tussen docenten,
uitwisselingsmogelijkheden tussen de groepen, technische faciliteiten en
aanschafbudget.

Vinger aan de pols
Om de vinger aan de pols te houden stellen we voor twee wekelijks een contactuur
te houden voor docenten onderling en leerlingen wekelijks contact te laten hebben
met de betrokken docent, zodat bijsturing mogelijk is. Natuurlijk is papier geduldig
en komt er heel wat kijken bij een dergelijke ommezwaai in didactiek. De didactische
driehoek kantelt, de brede basis komt boven te staan: de ontwerpend docent en in
het verlengde ervan de ontwerpende leerlingen. De methode vormt niet langer de
top.
Lidwine Janssens is hoofddocente vakdidactiek drama/CKV en auteur van boeken
over drama in het onderwijs. Dit artikel is een bewerking van een lezing voor Dag
voor Taal, Kunsten & Cultuur 2004 in Groningen.

Meer informatie
Voor enkele belangrijke didactische principes die behulpzaam zijn bij het intensiveren
van de aanpak en praktische opdrachten die in iedere compositie in te zetten zijn
kunt u terecht op de website: www.nnik.nl. Wie wil reageren of samen met het NNIK
wil experimenteren, is welkom.
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Internet levert poëzieles op maat
Een limerick die door elkaar is gegooid en waarvan de dichtregels in de
correcte volgorde moeten worden gesleept, achttien vissengedichten in
een vrolijk aquarium, die verschillende aspecten van het vissenbestaan
uitdrukken, gedichten die in beweging worden gezet door Flash-movies,
een interactieve literaire quiz en een Poëzie Trivia Quiz. Dit en nog meer
kunt u vinden op de website van Poëzie in Beweging,
www.poezie-in-beweging.nl.
Margreet Feenstra en Hadelinde van der Hoek
Het gevoel dat poëzie leuk, interessant en toegankelijk kan worden gemaakt door de
gedichten op een innovatieve, speelse en creatieve manier te bevragen, lag aan de
basis van de samenwerking voor de website Poëzie in Beweging, want waarom zou
een vragensteller zich tot moeilijke begripsvragen beperken, als de didactische
mogelijkheden van het gedicht schier eindeloos zijn? Het gedicht leent zich, door
zijn beperkte omvang, uitstekend om een prominente plaats in te nemen in
(vakoverstijgend) literatuuronderwijs: in relatief korte tijd kunnen meerdere talen
aan bod komen. De functie van poëzieonderwijs kan op deze manier verschuiven
van doel naar middel, van kennis van de dichtkunst, naar een aantrekkelijke en
hanteerbare methode om, naast esthetische, ook vakinhoudelijke waarden over te
dragen. Jaarlijks organiseren we poëziewedstrijden, waarbij leerlingen niet alleen
zelf een gedicht schrijven, maar ook kennis nemen van bestaande gedichten rond het
thema van dat jaar. Die gedichten worden voorzien van opdrachten die bedoeld zijn
om het gedicht zo toegankelijk mogelijk te maken. In die zin wijken ze af van de
traditionelere manier van het bevragen van gedichten. Lange gedichten worden
bijvoorbeeld in kleinere stukjes opgedeeld zodat leerlingen stap voor stap het gedicht
leren begrijpen. En om het de leerling nog gemakkelijker te maken worden de
opdrachten bovendien in het Nederlands gesteld. Door poëzie op een speelse en
creatieve manier te benaderen en de leerlingen als aankomende dichters te zien,
verliezen zij hun vrees voor Poëzie met een grote P. Een gedeelte van deze opdrachten
zijn overigens ook op de website te vinden. De poëziewedstrijden op school mondden
uit in het vakoverstijgende project ‘Poëziehuis’, dat in januari 2001 tijdens de
uitreiking van ‘het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs 2000’ in Utrecht
een eervolle vermelding kreeg. De website Poëzie in Beweging is het logische vervolg
van dit project als ook een hernieuwde poging onze ideeën in de praktijk te
verwezenlijken.

Website
De website bestaat uit een aantal onderdelen die zijn ondergebracht onder acht
knoppen. Onder elkaar geplaatst vormen ze het woord POËZIE. Gedichten die
(letterlijk) in beweging zijn gezet door middel van Flash-movies bevinden zich onder
de bovenste knop. Het zijn momenteel elf toegankelijke, moderne gedichten die
voorzien van passende afbeeldingen het gedicht ondersteunen én illustreren, onder
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andere ‘Dreamkeeper’ van Langston Hughes, ‘Das Feuer’ van James Krüss en
‘Monsieur’ van Geo Norge.
Onder de O-knop bevinden zich gedichten met opdrachten als ook het onderdeel
‘Maak een eigen gedicht’. Er zijn vijf thema's bij de gedichten met opdrachten:
‘dieren’, ‘dromen’, ‘muziek’, ‘morgen’, ‘oorlog en vrede’ en (binnenkort) ‘humor’.
De gedichten zijn voorzien van uitgebreide annotaties, zodat de leerling er zelfstandig
mee aan de slag kan. Klik op een woord en zijn betekenis verschijnt. De namen van
de dichters zijn vaak biografische links waar de bezoeker extra informatie over de
dichter kan opzoeken en zijn literaire smaak verder kan ontwikkelen. De gedichten
zijn door hun thematische ordening en hun vakoverstijgende opdrachten uitermate
geschikt om ingezet te worden bij het vak GLO of bij een beperkte integratie van
literatuuronderwijs bij de moderne vreemde talen. Het materiaal is echter ook zo
geordend, dat ook een selectie per taal
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zondermeer inzetbaar is. De aangeboden opdrachten bij de gedichten zijn, behalve
middel om tekstbegrip te oefenen, vooral ook bedoeld om de leerling plezier in het
lezen van poëzie bij te brengen. Ook bij het formuleren van het antwoordmodel is
rekening gehouden met een grote zelfwerkzaamheid van de leerling. De opdrachten
leiden de leerling stapsgewijs naar een vollediger begrip van het gedicht. Zo kan de
docent het poëzieaanbod op verschillende manieren in zijn/haar lessen inzetten:
variërend van klassikale literatuurlessen tot individuele handelingsdelen. Het
onderdeel ‘Maak een eigen gedicht’ bestaat uit tweeëntwintig bekende en minder
bekende versvormen, onder meer acrostichon, limerick, liefdesgedicht en
voortborduurgedicht. Met behulp van een simpel en logisch stappenplan, altijd
geïllustreerd met een voorbeeld, wordt de betreffende versvorm uitgelegd. Door het
de leerling zo makkelijk mogelijk te maken, willen we bereiken, dat leerlingen hun
aanvankelijke schroom overwinnen en zelf gaan dichten.
Het interactieve gedeelte bevindt zich achter de E-knop. Dit is het gedeelte waarbij
de docent (als het ware) lui achterover leunt en de website de leerling alle feedback
geeft die hij of zij nodig heeft. Het is ook het onderdeel dat het meeste recht doet
aan de mogelijkheden die het Internet en de computer het onderwijs heeft te bieden
en is in die zin ook misschien wel het leukste onderdeel van de site. Het onderdeel
bestaat momenteel uit ‘De vis in drie talen’: achttien vissengedichten die verschillende
aspecten van het vissenbestaan belichten, en de ‘Poëzie Quiz’: een interactieve
literaire quiz die zo'n veertig vragen stelt die de kennis testen op het gebied van
rijmschema's, poëzieweetjes, literaire stromingen, genres, Duitse, Engelse en

Franse gedichten. Binnenkort komen er twee nieuwe interactieve onderdelen op de
site: drag-and-drop-gedichten, korte gedichten, waarvan de regels in de juiste volgorde
gesleept moeten worden én een ‘Poëzie Trivia Quiz’ waarbij de vragen niet alleen
goed maar ook snel moet worden beantwoord. Hoe langzamer de vraag wordt
beantwoord, des te minder punten er behaald worden.
Informatie over de website, de makers, hun activiteiten en motivatie bevindt zich
onder de Z-knop (deze website). Voor nu is het wellicht interessant te weten dat de
site is vormgegeven en technisch wordt gerealiseerd door Margreet Feenstra (docente
Engels) en dat zij gebruik maakt van de programma's Dreamweaver en Flash om de
site te bouwen. Hadelinde van der Hoek (docente Duits) heeft de site inhoudelijk
vormgegeven.
De I-knop (links) verwijst met een korte toelichting naar interessante poëziesites,
zodat de bezoeker redelijk snel nog meer gedichten kan vinden. Omdat wij behoefte
hadden aan feedback, staan er sinds enkele maanden twee enquêtes onder de E-knop,
een leerlingen- en een docentenenquête. De enquêtes helpen ons een beeld te vormen
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van de bezoekers om op die manier in te kunnen spelen op hun commentaar en
wensen. Zo hebben we uit de enquêtes vernomen dat een scorelijst bij de literaire
quiz op prijs wordt gesteld en dat bij ‘Maak een eigen gedicht’ aanwijzingen voor
het maken van een Sinterklaasgedicht node gemist werden.

Archief
Onder de Tulp-knop staat een poëziearchief dat nog steeds groeiende is. Het materiaal
is thematisch geordend en geselecteerd op een grote toegankelijkheid voor de leerling.
Maar onze persoonlijke voorkeur speelt hier ook een zekere rol. Een kleine greep
uit de thema's: ‘griezelen’, ‘Wende’, ‘zomer’, ‘sport’ en ‘liefdesverdriet’. De docent
kan zelf opdrachten bij deze gedichten
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maken of leerlingen er een keuze uit laten maken in het kader van de persoonlijke
smaakontwikkeling. Wijzelf verwijzen onze leerlingen vaak naar het archief als er
in het kader van een verwerkingsopdracht een gedicht bij een gelezen boek moet
worden gezocht.

Beweging
De naam van de site Poëzie in Beweging is niet alleen een verwijzing naar de
gedichten die in beweging zijn gezet, maar ook naar het feit dat de site voortdurend
wordt bijgewerkt en vernieuwd. Behalve dat het archief regelmatig van nieuwe
gedichten en thema's wordt voorzien, streven wij ernaar elke vier maanden iets groots
op de site te zetten. Zo blijft het interessant voor de bezoeker de gedichtensite te
bezoeken
Een enorme opsteker voor ons was de finale van ThinkQuest, de jaarlijkse
educatieve webstrijd van Kennisnet, die plaats vond op 28 november 2003 in de
Doelen te Rotterdam. We behaalden daar drie prijzen: de eerste prijs voortgezet
onderwijs, de didactiekprijs voor vernieuwing en de Peerjuryprijs. Vooral de laatste
prijs betekende veel voor ons. We hebben een site proberen te maken die wij als
docenten moderne vreemde talen zouden willen tegenkomen op het web en die we
zelf zouden willen gebruiken in de les. Ook gezien het feit dat de site flinke aantallen
bezoekers trekt, is ons dat blijkbaar gelukt.
Margreet Feenstra is docente Engels, Hadelinde van der Hoek docente Duits op de
Cheider Scholengemeenschap in Amsterdam, een school voor joods voortgezet
onderwijs. De website hebben zij opgestart in samenwerking met hun collega
Jacqueline Kabel, docente Frans aan dezelfde school.
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Digitaal kunstbeleven
Bij de invoering van het vak CKV-1 in het algemene deel van havo en vwo
werd het noodzakelijk voor de leerling om verslag te doen van zijn of haar
culturele beleving. Voor een havo-leerling betekent dit zes culturele
activiteiten met een vorm van verslaglegging en voor de vwo-leerling maar
liefst tien. Onder culturele activiteit valt een bezoek aan de bioscoop of
schouwburg, maar ook een museumbezoek of het lezen van een boek uit
de wereldliteratuur. De verslaglegging liep de afgelopen jaren niet altijd
probleemloos. Woorden als ‘vet’ en ‘cool’ of - nog erger - ‘hartstikke
chique’ en ‘gaaf’ werden door de doelgroep ruimschoots voldoende
bevonden. Een bron was voor de leerling aanvankelijk niet bijvoorbeeld
een krantenrecensie, maar ‘mijn zus met haar vriend’ of soms zelfs ‘mijn
moeder’. Digitaal kunstbeleven bleek een oplossing.
Harry Baggen
Een rekensommetje leerde mij, dat er per trimester ongeveer 900 ‘belevingen’ op
mij af zouden komen. Een keuze voor uitsluitend schriftelijk leek logisch: het is een
efficiënte manier van communiceren, waarbij de leesbaarheid door het gebruik van
de tekstverwerker geen problemen meer oplevert. Het probleem echter is ‘het knippen
en plakken’; teksten laten zich razendsnel kopiëren en e-mail maakt de zaak nog
eenvoudiger. Verslagjes worden doorgemaild aan klasgenoten om verder bewerkt
te worden. Kortom: de huidige leerling werkt erg efficiënt! Werkt de digitalisering
in het voordeel van de leerling, de arme leraar wordt overspoeld met teksten en
afbeeldingen, prachtige omslagen en dergelijke, en is nog gewend om handmatig na
te kijken en de rode pen te gebruiken om taalfouten aan te strepen. Dit alles vraagt
om een digitaal tegenoffensief. Invulformulieren maken met Front Page leek een
oplossing. De CKV-sectie van Scholengemeenschap Groenewald in Stein maakt niet
alleen gebruik van een CKV-methode, maar ook van digitale voorbereidings- en
belevingsverslagen. Verplichte invulvelden en bijbehorende lees-, luister- en
kijkwijzers maken de zaak compleet. Door enkele gruwelijke verhalen over wangedrag
tijdens verplichte bezoeken aan de schouwburg is ook het aanmeldingsformulier
ontstaan: regel je zaakjes zelf maar. Dus zelf zoeken naar een culturele activiteit,
zelf kaartjes reserveren en zelf uitzoeken waar de schouwburg te vinden is. Door het
aanmeldingsformulier zijn we op de hoogte van hun snode plannetjes en kunnen we
tijdig culturele uitingen van een zeer licht gehalte per e-mail afblazen. En was de
voorstelling saai? Eigen schuld, had je maar de recensie uit de krant moeten lezen!
Begreep je er niets van? Ja, dat verbaast me niets, je voorbereiding was erg mager!

De praktijk
De ingezonden verslagen zijn thuis en op school te openen en te lezen met Outlook.
Ze worden opgeborgen in Outlook-mapjes. Verzoeken om terugsturen (de printer
deed het niet of ik ben het verslag kwijt) kunnen we dan ook snel honoreren door de
zoeker van Outlook erop af te sturen. Op verzoek van de leerlingen blijft verslag
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doen in vakanties mogelijk: ook een verslag uit Spanje na een bezoek aan de Sagrada
Familia levert geen problemen op, want internetcafés zijn snel gevonden.
De meeste verslagen worden zonder meer geaccepteerd. Door de vraagstelling en
de mogelijke antwoorden uit de lees-, luister- en kijkwijzers en de verplichte
beantwoording van alle vragen kunnen verslagen kort zijn, maar nooit onvolledig.
Mijn ervaring is dat naarmate leerlingen meer emotioneel geraakt wordt door het
gebodene, de leerling zonder moeite uitvoerige verslagen opstuurt. Wordt
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daarentegen de culturele activiteit als negatief ervaren, dan zien we bij de
verslaglegging weinig inzet of zelfs uitstelgedrag. Verder valt nog op te merken, dat
meisjes uitvoeriger zijn in het weergeven van hun ervaringen dan jongens.
Aangezien we een leerling in het vwo over drie jaar moeten volgen, zien we
duidelijk een vooruitgang optreden bij de weergave van een culturele activiteit. Ze
worden niet alleen uitvoeriger, maar we zien ook duidelijk, dat de stof uit de
behandelde contacturen, gebruikt wordt in de verslaglegging. Bij het
voorbereidingsverslag volstaan we met een juiste bronvermelding. Immers: het
knippen-en-plakken-kunstje kennen we.
Levert de verplichting om digitaal verslag te doen problemen op? Is de school in
het bezit van voldoende computers met internet, dan zal, na een korte instructie aan
de leerling, er geen enkel probleem meer zijn. Vanuit de thuissituatie verslagen
opsturen, heeft een enkele keer tot problemen geleid: niet werkende formulieren of
een ouderlijk verbod om te internetten. Valt internet uit dan hebben we natuurlijk
een groot probleem, maar gelukkig zijn deze uitvallen meestal van korte duur. De
vorderingen worden bijgehouden in een Excel-document op internet. Bij uitstelgedrag
wordt ingegrepen en soms zelfs een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden.
Rekenen we voor een film-of theaterbezoek twee uur en voor de voorbereiding en
verslaglegging eveneens twee uur, dan heeft de leerling binnen vier uur een culturele
activiteit afgerond. Drie van deze activiteiten op jaarbasis geeft naast de contacturen
(ongeveer veertig) een aanvaardbare taakbelasting van vijftig uur. Voor een
havoleerling hebben we dan nog twintig uur over om andere leuke dingen te doen,
zoals praktische opdrachten in relatie met het te

behandelen thema. Bij een vwo leerling levert het rekensommetje over drie jaar
honderdvijftig uur op, zodat er nog vijftig uur overblijven voor praktische opdrachten.
Aangezien de verslaglegging op deze manier geheel buiten de contacturen is geplaatst,
kunnen deze geheel gevuld worden met lesstof uit de gekozen thema's.
Harry Baggen is community manager bij de communities CKV-1 en CKV-2 van
Kennisnet en onderhoudt de vaklokaal CKV-1 en het vaklokaal van de kunstvakken
CKV-2, tehatex en beeldende vorming van de digitale school. Hij is docent en
kunstcoördinator van Scholengemeenschap Groenewald te Stein.

Meer informatie
Momenteel staan de invulformulieren bij het vaklokaal CKV/CKV-1 van de digitale
school. Er zijn nu zo'n zeven scholen, die voor hun leerlingen deze vorm van
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verslaglegging aanbieden. Er maken dus al heel wat leerlingen gebruik van deze
voorziening van de digitale school. Een kijkje nemen is mogelijk op
www.digischool.nl/CKV1, kllik op ‘on-line verslag’. Er is ook een selectie uit de
verslaglegging van de leerling aanwezig.
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column
Toegepaste kunst
Jacques de Vroomen
U hebt geluk. U hebt al een beetje een idee waar je bij toegepaste kunst aan zou
moeten denken. Immers: u bent al een stukje gevorderd in dit themanummer. Ik moet
bekennen dat ik aardig met mijn handen in het haar zit nu ik er een column over moet
schrijven. Wat zou dat eigenlijk zijn, toegepaste kunst? ‘Op rode rozen vallen tranen.’
Een topper van Frans Bauer. Scoort heel hoog op de lijst van crematoria tophits. Zou
zoiets nou toegepaste kunst zijn?
Begin januari werd in Zeddam op straat een moord gepleegd. Een journalist van de
Gelderlander schreef er het volgende over:
‘Het is er heiig, er hangt een grijze sluier over Zeddam. Het duurt even voor de
kerktoren zichtbaar is. Het lijkt wel of alle kleur uit het dorp verdwenen is en in
zekere zin is dat ook zo. De dood van Henk Zinger, die vrijdagavond op straat
overleed na een schermutseling met een overvaller, is de dorpelingen niet in de koude
kleren gaan zitten.’
Zou dit toegepaste kunst zijn? Een journalist die eigenlijk kunstschrijver had willen
worden? Heel mooi in ieder geval dat die schrijver of schrijfster begrepen heeft dat
als wij mensen er een potje van maken de natuur altijd onmiddellijk zijn outfit aanpast.
Een dergelijke opmerkzaamheid wijst onmiskenbaar op artistieke aanleg.
Ik stuurde het stukje naar een oude studievriend waarvan ik wist dat hij zijn
kinderjaren in Zeddam had doorgebracht. Een paar dagen later kreeg ik het volgende
antwoord van hem:
‘Weet je dat wij op Tweede Kerstdag nog in de plaats des aanstaanden onheils waren?
Wat een tegenstelling met enkele dagen later. Daar lag het dorp in al zijn
kleurenpracht. Kinderen speelden op straat, wielrenners draaiden in hun fleurige
truien hun rondjes om de kerk vanwege de internationale cyclecross. Het angelus
klepte, een onbekende man (Henk Zinger?) groette vrolijk. Nee, Zeddam zal nooit
meer hetzelfde zijn.’
Toegepaste kunst, is dat gewoon niet veel mooier dan echte kunst?
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De vivisectie van de puberale ziel
Puberen in Oostenrijkse romans
In dit artikel bespreek ik twee romans uit de Oostenrijkse literatuur waarin
de auteurs het thema puberteit op uiteenlopende wijze benaderen. Enerzijds
Die Verwirrungen des Zöglings Törless van Robert Musil uit 1906 die
zich afspeelt in de tijd van de ‘Keizerlijke en Koninklijke Donaumonarchie’
(‘Kakanië’); anderzijds Der Schüler Gerber van Friedrich Torberg uit
1930, de periode van de eerste republiek. In het schooljaar 2000-2001
heb ik beide romans met een gemotiveerde 6-vwo-klas gelezen. Het was
de laatste generatie leerlingen, die eindexamen deed in het oude systeem,
dus voordat de Tweede Fase integraal op school was ingevoerd. Afgaande
op mijn gesprek met oud-leerlingen heeft met name Törless grote indruk
op een aantal leerlingen gemaakt, onder andere vanwege de perverse
geaardheid van enkele personages. Al begrepen de leerlingen niet alles,
ze beseften wel degelijk dat Musil de karakters had beschreven van
fascisten en hun meelopers.
Guido Robbens

Robert Musil
Nadat Robert Musil (1880-1941) aan de Technische Hogeschool in Brno als ingenieur
was afgestudeerd, promoveerde hij in 1908 in Berlijn op een dissertatie over de
fysicus Ernst Mach. Daarna gebeurde het onverwachte: Musil bedankte voor een
goedbetaalde wetenschappelijke betrekking en besloot zich geheel aan het
schrijverschap te wijden. Hij was toen al bezig met voorstudies voor zijn monumentale
roman Der Mann ohne Eigenschaften, die hij, omdat de dood hem in 1941 verraste,
niet kon afronden. Musil leefde vanaf 1938 in ballingschap in Zwitserland en was
bij zijn dood als auteur totaal berooid en vergeten. Autobiografisch in Die
verwirrungen des Zöglings Törless is het gegeven dat Musil tussen 1894 en 1897
‘Zögling’, kwekeling was aan de ‘Militärische Oberrealschule’ te
Mährisch-Weißkirchen, een school die ook wel ‘Konvikt’ werd genoemd.
Afgezien van de verstikkende discipline en de dodelijke saaiheid van het internaat,
voltrok Musils puberteit zich in een tijd waarin het in de Donaumonarchie op allerlei
fronten gistte.
Regelmatig kwam het in de veelvolkerenstaat tot nationalistische erupties die het
economische leven lamlegden. In Bohemen kwamen de Tsjechen vaak in opstand
tegen het Oostenrijkse gezag; met name in steden als Praag en Brno met hun
Duitstalige minderheid, escaleerde vaak de taal- en cultuurstrijd tussen de beide
nationaliteiten.
Bovendien nam het antisemitisme almaar venijniger vormen aan, met name door
toedoen van de luidruchtige populist Lueger, burgemeester van Wenen, en de
Duitsnationale partij onder leiding van de ideoloog Ritter von Schönerer, wiens
aanhang vaak gewelddadig was en geregeld voor onrust zorgde. Weliswaar won het
socialistisch gedachtegoed terrein, maar nog steeds deelde de Weense hofcamarilla
de lakens uit, gesteund door de adel en de hogere burgerij. Van die laatste
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belangengroep hadden velen zich via beursspeculaties en lucratieve handel extreem
verrijkt, terwijl het proletariaat en de lagere burgerij in doffe armoede zuchtten. Leek
Wenen in sociologisch opzicht op een vetoog dat op de soep drijft, in cultureel opzicht
was er sprake van een geweldige bloei. Of het nu ging om de drukbezochte literaire
salon, waar de gymnasiast Hugo von Hofmannsthal zijn gedichten voordroeg, om
het optreden van Sarah Bernhard in het Hofburgtheater of om de benoeming van
Gustav Mahler tot dirigent aan de Hofoper, steeds was er sprake van een levendig
cultureel debat dat ook gevoed werd door de explosieve creativiteit van de vele
(vermeende) genieën.
Op zondagmiddag verplaatste de Weense haute volée zich naar de
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paardenrenbaan. Aan het eigenlijke gokken ging dan een koortsachtige spanning
vooraf. Maar nog opwindender was hoe de modejournalisten 's anderendaags in de
krant het toilet van de dames op de tribunes beoordeelden. In café Griensteidl kwamen
de auteurs van de ‘Wiener Moderne’ bijeen, onder anderen Arthur Schnitzler die zijn
eerste fin de siècle-verhalen publiceerde. In 1897 richtten beeldende kunstenaars
onder wie Gustav Klimt, de Wiener Secession op en - als we Stefan Zweig in Die
Welt von gestern mogen geloven - waren vrijwel alle gymnasiumleerlingen destijds
bezeten van kunst en literatuur.

Politiek
Zo fascinerend als de culturele scène was, zo uitzichtloos was de politieke situatie.
Nog steeds ging de dynastie gebukt onder de zelfmoord van kroonprins Rudolf in
1889; de geruchten over de ware toedracht van de Mayerlingtragedie wilden niet
verstommen ondanks verwoede pogingen van het hof om de zaak onder de pet te
houden: bijna dagelijks moesten de ambtenaren van de censuur buitenlandse kranten

onderscheppen die artikels schreven over die raadselachtige suïcide of zinspeelden
op dat geëxalteerde meisje Mary Vetsera, van wie het hardnekkige gerucht ging dat
ze vrijwillig met de kroonprins uit het leven was gestapt. Alsof het niet erg genoeg
was: keizerin Elisabeth zelf werd in 1898 door een anarchist met een driekantige vijl
doodgestoken.
Verstedelijking en industrialisering groeiden de staat boven het hoofd. Voor al dat
overheidsgestuntel van destijds hanteerde de volksmond fijntjes de term
‘Fortwursteln’, waarvan de vertaling ‘aanhoudend doormodderen’ bloedeloos klinkt,
afgezet tegen alle geschamper van Musil over de Kakanische samenleving in zijn
Der Mann ohne Eigenschaften.

De kwekeling Törless
De biografie van Musil heeft het internaat als inspiratiebron voor Törless voldoende
verduidelijkt. Centraal in de roman staan de eerste seksuele ervaringen van de
hoofdpersoon, de vijftienjarige kwekeling Törless. Daarnaast maakt zich op
existentieel gebied van Törless een gevoel van vervreemding meester: een geestelijke
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verwarring, een kantiaanse crisis waarin hij verzeild raakt na een teleurstellend
gesprek met zijn leraar wiskunde over de imaginaire getallen. Törless beseft dat de
wetenschap geen antwoord kan bieden op existentiële vragen. De roman begint op
het station waar Hofrat en Hofrätin Törless op zondagmiddag na hun internaatbezoek
afscheid nemen van hun enige zoon, die vergezeld wordt van de oudere medeleerling
Beineberg. De jonge Törless ziet dat de oogleden van zijn moeder achter haar sluier
roodomrand zijn. Voor hemzelf is dit afscheid evenmin vrolijk, want hij heeft last
van heimwee en in het internaat ‘dämmert sein Leben in steter Gleichgültigkeit
dahin’. Het lijkt erop alsof iedere stap die hem met zijn maat Beineberg weer dichter
bij het instituut brengt, hem steeds nauwer de keel dichtsnoert. Het gedwongen
samenzijn met de anderen, het overladen lesrooster, de discipline, de dagelijkse sleur:
Törless voelt zich in een cocon zitten. Het internaatsstadje Mährisch-Weißkirchen,
ergens gelegen tussen Ostrava en Olomouc, moet model hebben gestaan bij Musils
sfeerschepping van een onwelriekend provinciaal nest. De straat van het station naar
de binnenstad is een en al viezigheid. Goor zijn de bouwsels aan de straatkant, eerder
hutten dan huizen. In de deuropening staan boerse vrouwen met smerige voeten die
de kwekelingen in het Boheems iets uitdagends toeschreeuwen, dat in de sfeer van
de smeerpijperij ligt. Op een boerenerf wentelen zich halfnaakte kinderen vergenoegd
als varkens door de stront, terwijl de sabels van beide kwekelingen over de straatkeien
rinkelen. Het is de tijd waarin de onderwijsinspecteurs nog met gestoken sabels de
scholen bezochten, begrijpelijk in de samenleving van 1897 waarin de militair de
boventoon voerde
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- zijn autoriteit was onomstreden. ‘Wo haben Sie gedient?’ was de eerste vraag die
mannen elkaar stelden bij een kennismaking. Een logische vraag, want een opleiding
aan het Konvikt vormde de springplank voor een latere militaire carrière, een garantie
voor een maatschappelijk geregeld bestaan.

Bordeelbezoek
Geen stad zo afzichtelijk of er is wel een bordeel. De door de wol geverfde Beineberg
weet de weg erheen: om dit ‘taboe-instituut’ te bereiken, sluipen de kwekelingen
door dicht kreupelhout, af en toe ter oriëntatie in de schemering een lucifer
aanstrijkend, waarna ze bij het horen van de trekharmonica weten dat ze er bijna zijn.
Opvallend is het dat zo veel Kakanische auteurs schrijven over bordeelbezoek, zowel
van de middelbare scholieren als van hun leraren. Voor Stefan Zweig, Josef Roth,
Arthur Schnitzler, Franz Werfel was hoerenloperij een taboe dat de facto tot de
normaliteit van het schoolse leven behoorde. Overal, maar met name in de Weense
binnenstad wemelde het van vrouwen die voor een paar kronen hun lichaam te koop
aanboden. Ook in de roman Der Schüler Gerber gaat de wiskundeleraar naar de
hoeren en de Duitse auteur Heinrich Mann laat zijn leraar klassieke talen in Professor
Unrat uit 1905 zelfs trouwen met een cocotte, van wier diensten zijn leerlingen ook
gebruik hebben gemaakt. Kortom: een praktijk net zo gebruikelijk als een keertje
spijbelen. De psychoanalyse van Freud en zijn leerlingen trof enkele jaren later een
werkterrein aan bij een rijke bovenlaag die de seksualiteit beschouwde als een
ongemak, een ontregeling van het leven, waarover je maar beter niet kon praten.
Hoe dan ook: bij binnenkomst in het bordeel is het de lezer duidelijk hoezeer
Törless in twee werelden leeft. De hoer Bozena ontvangt de ‘beide jonge heren van
het instituut’. Lelijk kun je haar niet noemen, dit voormalige kamermeisje met het
goedkope parfum, dat na een opwindend liederlijk leven in de wereldstad
teruggespoeld was naar de provincie. Haar uiterlijk straalt vergane glorie uit en ze
minacht de sociale milieus waaruit de jonge heren afkomstig zijn - Beinebergs vader
bijvoorbeeld is generaal: ‘Gott, was für süße Buben kommen denn da?’ rief sie
spöttisch den Eintretenden entgegen, die sie ein wenig verächtlich musterte.’
Door haar verschijning is Törless’ ontluikende sensualiteit direct gewekt: ‘Es reizte
ihn, nackt, von allem entblößt, in rasendem Laufe zu diesem Weibe zu flüchten.’
Uitgerekend in dit soort passages maakt Musil - afkerig van elke psychologische
theorie - zijn faam waar van ‘Monsieur le vivisecteur’. Törless wordt door Bo ena
genegeerd, ze heeft onderonsjes met Beineberg, maar met de Schnaps op tafel, begint
ze de moeder en de tante van Beineberg zwart te maken.
Ze kent heus die bourgeoisdames wel in hun overspeligheid en hun dubbele moraal.
Beineberg grijnslacht alleen maar bij al die viswijfachtige vuilspuiterij: Bo ena's
subtiele wraak op de standenmaatschappij. Bij alle gemene toespelingen op de
liederlijkheid van Beinebergs moeder, wordt Törless door schaamte overmand. Nu
dringt het tot hem door hoezeer ook zijn moeder een geslachtelijk wezen is, maar
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dat hem dit in dit stinkerige bordeel moet overkomen, brengt hem ten zeerste in
verwarring. Hij voelt verachting voor Bo ena en is tegelijk door haar gefascineerd.

Uitdaging
Het bordeelbezoek is een inleiding, het zet de toon voor het eigenlijke verhaal. In de
geestelijke leegte van het internaat is de whizzkid Törless op zoek naar een uitdaging.
Hij voelt zich aangetrokken door Beineberg en Reiting, twee kwekelingen die hem
imponeren door hun stoere praat en die allebei een sadistische inslag hebben. Eerder
hadden deze twee onderling een machtsstrijd uitgevochten, die in het voordeel van
Reiting was beslecht. Op een gegeven moment heeft een armoedige leerling genaamd
Basini, enkele diefstallen gepleegd, hetgeen normaal neerkomt op smadelijke
verwijdering van het instituut. Reiting en Beineberg hebben Basini een bekentenis
afgedwongen en vanaf dat moment hebben ze hem in de tang. Ze zullen hem niet bij
de leiding aangeven, mits Basini als tegenprestatie ‘Reiting in alles volgt en
gehoorzaamt bij alles wat hij onderneemt’.
Het willoze slachtoffer Basini ziet geen bezwaar en reageert onnozel: ‘Das tue ich
gewiss, ich halte von selbst gerne zu dir.’ Maar Reiting zet nog eens de puntjes op
de i: ‘Oh, nicht nur wenn es dir Vergnügen macht; du musst ausführen, was immer
ich will - in blindem Gehorsam.’
Vanaf dit moment voelt de lezer waarop dit zal uitlopen: in het bijzijn van Reiting,
Beineberg en de meeloper Törless moet Basini zich uitkleden. Hij wordt mishandeld,
vernederd, seksueel misbruikt.

Terughoudend
Voor alle duidelijkheid: wie denkt dat ik er als docent op uit ben mijn leerlingen met
seksuele ranzigheid te choqueren, heeft mij verkeerd ingeschat. Allereerst moet je
als docent uiterst objectief en terughoudend zijn in het (eventueel) toelichten van de
beschreven perversiteiten. In de tweede plaats leg ik mijn autoriteit als docent en
vakman in de waagschaal om op mijn leerlingen
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de eigen overtuiging over te brengen, dat ik Musil een literair genie vind en niet
zomaar een triviale auteur. Ten aanzien van de in de jaren tachtig opflakkerende
discussie rond de introductie in de bovenbouw van ‘populaire leessmaken en triviale
literatuur’ heb ik altijd mijn scepsis bewaard. In de derde plaats probeer ik leerlingen
ervan te doordringen dat de handelingen op zich oninteressant zijn, maar dat deze
perversiteiten onvermijdelijk voortvloeien uit de abjecte psyche van de personages,
met andere woorden: Musil heeft (in 1906) met behulp van deze immoraliteiten met
vooruitziende blik de ontwrichting, het geestelijk verval, de naderende ondergang
van de kakanische maatschappij en de opkomst van fascistische tendensen
blootgelegd. Aan de docent de opdracht dit krasse tijdsbeeld aan leerlingen duidelijk
te maken. Wie Törless als klassenlectuur wil behandelen, moet eerst zorgvuldig
afwegen of de groep leerlingen hieraan toe is. Essentieel is ook dat je geestdrift
afstraalt op de leerlingen en het is plezierig als je kunt voorkomen dat sommigen
afhaken. Per les gaf ik de leerlingen bij toerbeurt de opdracht mee om de volgende
les een kleine presentatie te houden over twee of drie bladzijden die ze dan ‘en detail’
moesten uitspitten. Handig is ook om een vertaallijst van moeilijke woorden te
verspreiden, zodat het opzoekwerk beperkt blijft.

Torberg
Friedrich Torberg (1908-1979) is als auteur en criticus met name bekend om zijn
naoorlogse verhalenbundels Die Tante Jolesch en Die Erben der Tante Jolesch, twee
verzamelingen geestige anekdotes uit de Weense cultuursfeer van het interbellum,
meer speciaal over de verdwenen joods-liberale cultuur van toen en de handel en
wandel van vooraanstaande literatoren, critici, randfiguren of merkwaardige types.
Na de Anschluß vluchtte Torberg hals over kop naar Zwitserland. In 1940 emigreerde
hij naar de Verenigde Staten waar hij zich in Hollywood financieel overeind hield
met het schrijven van filmscenario's. Pas in 1951 besloot hij na vele aarzelingen terug
te keren naar Wenen.

Toegankelijker
Met Der Schüler Gerber kun je je in 6-vwo geen buil vallen. Dit keer geen subtiele
psychologische analyses! Wel vind je er goed herkenbare en rechtlijnige
karakterbeschrijvingen van leerlingen en leraren. Aan het begin van zijn roman
vermeldt de toen tweeëntwintigjarige Torberg wat zijn inspiratiebron was geweest:
de zelfmoordgolf van 1929 onder leerlingen van de Weense gymnasia. Het gymnasium
mag dan in deze postkakanische roman ‘gedemilitariseerd’ zijn, dat wil nog niet
zeggen dat er geen sprake meer was van autoritaire gezagsverhoudingen. De eerste
generaties begaafde meiden zijn inmiddels ook in de gymnasiale schoolbanken
verschenen. Centraal staat in de roman de tegenstelling tussen de begaafde leerling
Kurt Gerber, die alleen zwak is in wiskunde, en zijn tirannieke docent wiskunde en
toevallig ook nog zijn klassenleraar, ‘Gott Kupfer’. Voor leerlingen is Der Schüler
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Gerber veel toegankelijker dan Törless. Torberg beschrijft op geestige en indringende
wijze en van minuut tot minuut de klassikale interacties van leerlingen en hun
docenten. Ten behoeve van de lezer is in het boek zelfs de klassenplattegrond
uitgetekend.

Klassendiscussie
In tegenstelling tot Törless biedt Der Schüler Gerber veel minder aanknopingspunten
om het tijdsbeeld van de eeuwwisseling, de artistieke of literaire stromingen of
maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde te stellen. In Torbergs roman
permitteren autoritaire leraren zich allerlei ‘escapades’. Tijdens de les van Professor
Borchert, docent Frans, ontstaat een klein meningsverschil tussen hem en een leerling,
die spoedig ontaardt in een ordinaire scheldpartij van de kant van de leraar. Als de
onthutste leerling de klas wil verlaten, geeft Borchert hem een klap in zijn gezicht.
Ik stop dan met de lectuur, het boek wordt opzij gelegd en ik vraag mijn leerlingen
te raden naar de afloop van de ‘affaire Borchert’. Een leerling wordt door een docent
geslagen. Hoe zou zoiets nu, anno 2004, aflopen? Hoe liep zoiets af in 1930? Kortom:
gelegenheid voor een klassikale discussie. Achteraf zijn mijn leerlingen geschokt
over de afloop van toen: het slachtoffer gaat zich bij de docent excuseren.
Het feit dat leraren bij het eindexamen (‘Matura’) niet verplicht waren te
examineren op basis van een curriculum, leidde tot enorme spanningen onder de
abituriënten. De willekeur van toen zullen de bovenbouwleerlingen van nu zeker
herkennen. Het gegeven dat Kurt Gerber in de persoon van Gott Kupfer een docent
aantreft, die ‘wild darauflos tentaminiert’ zal hem noodlottig worden.
Of ik beide boeken ook anno 2004 als klassikale lectuur zou willen aanbevelen?
Op grond van mijn enthousiasme zeg ik ja. Helaas is het urenaantal voor Duits sinds
invoering van de Tweede Fase teruggelopen, met als gevolg dat de huidige leerlingen
met minder talige bagage in 6-vwo komen.
Guido Robbens studeerde Germaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
is leraar Duits aan het Rodenborch-College te Rosmalen.
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Leeswijzer
Remco Campert
Een liefde in Parijs
De Bezige Bij, 2004
ISBN 90 234 1238 9
€ 15, In de laatste roman van Remco Campert is Richard, ook wel Rik, Sanders de
hoofdpersoon.
Sanders is net als Campert ook schrijver, ook op gevorderde leeftijd en heeft ook
een aantal jaren in Parijs gewoond. Als hij voor de presentatie van de vertaling van
zijn boek De kunst van het vergeten in de lichtstad terugkeert, heeft hij een heel
vluchtige ontmoeting met een elegante vrouw. Zij herkent hem wel, hij haar niet.
Daar begint het verhaal. In Parijs is ook een jeugdvriend van Sanders aanwezig, Ton
Verstrijden, nu gevierd en tevens patserig beeldend kunstenaar, die

onder de naam Tovèr furore maakte waar Sanders jarenlang achterbleef in roem en
rijkdom. En de vrouw die hij eerder op straat tegenkwam en aanvankelijk niet
herkende. Na de Parijse jaren, tijdens een tussenstop vol alcohol in Antwerpen, had
hij een korte relatie met haar, deze Sacha van Munster.
De verschillende periodes - de jeugdjaren in Amsterdam in een eenoudergezin,
de jaren in Parijs waar Rik Sanders en Tovèr woonden en waar regelmatig schrijvers
en beeldend kunstenaars op bezoek kwamen of zich voor korte of langere tijd
vestigden, de tijd in Antwerpen waar hij zat toen hij in Nederland net als schrijver
was doorgebroken, en het heden - wisselen elkaar mooi af.
Een beetje ingevoerd lezer kan de roman zeker als deels biografisch, of als
sleutelroman lezen. Wie zijn leerlingen kort en goed invoert in de recente geschiedenis
van de Vijftigers heeft met Een liefde in Parijs een pareltje in handen om hen zelf
de parallellen tussen feiten en fictie te laten achterhalen. Tegelijk komt het cliché
van de schrijversdroom prachtig in het boek naar voren en Campert zou Campert
niet zijn als hij niet aannemelijk weet te maken dat er tussen werkelijkheid en
droombeeld weinig verschil zit.
AMR

Yves Petry
De laatste woorden van Leo Wekeman
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De Bezige Bij, 2004
ISBN 90 234 1250 8
€ 19,50
Er wordt me wat af gedebuteerd in de Nederlandstalige literatuur, probeer dat als
goedwillende lezer maar eens bij te houden. Dat er dus zo af en toe een debutant aan
je aandacht ontsnapt, is niet verwonderlijk. Maar dat pas iemands derde boek je attent
maakt op zijn schrijverskwaliteiten...
De laatste woorden van Leo Wekeman, het derde boek van de Vlaming Yves Petry
bestaat uit vijf openhartige en vaak cynische monologen. De vijfendertigjarige
journalist Leo doet als eerste zijn verhaal: zijn vrouw heeft hem verlaten, in zijn werk
bij De Stem is hij vastgelopen, en hij is geobsedeerd door een nieuwe collega, Xavier,
die iedereen op de redactie in zijn ban houdt door zijn aantrekkelijke uiterlijk. Eva,
Leo's vrouw, is de tweede die aan het woord komt: ze doet een boekje open over
Leo, en maakt een tussentijdse balans op van haar leven. Karel, de redactiechef van
De Stem probeert iedereen om zich heen te manipuleren; achter zijn beschaafde
façade broeien allesbehalve ‘frisse’ fantasieën, zo blijkt uit het derde deel. Xavier
formuleert in de vierde monoloog zijn levensvisie; hij realiseert zich de macht die

zijn knappe uiterlijk hem geeft - én gebruikt die. De laatste woorden, in monoloog
nummer vijf, zijn weer voor Leo.
Het centrale thema is de macht van schoonheid, maar ook de zoektocht naar de
eigen seksuele identiteit speelt een grote rol. De scherpe tweedeling homo/hetero
blijkt onhoudbaar. Petry confronteert de lezer met nogal wat prikkelende uitspraken
over mannen, vrouwen, en manipulatie en macht in de relatie tussen mensen. Het
taalgebruik is ‘stevig’ maar past bij het cynisme dat alle hoofdpersonen in meerdere
of mindere mate uitstralen. Een opmerkelijk boek!
JD
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Stijn van der Loo
De Galvano
Querido, 2004
ISBN 90 214 7294 5 € 11,95
Om te overleven moet een mens soms over lijken gaan. De hoofdpersoon Moz, in
De Galvano, het debuut van de Eindhovenaar Stijn van der Loo, is ervan overtuigd
dat de lessen van zijn overleden vrouw Emma, die een en al zachtmoedigheid was,
in de hardheid van het leven in een fabriek niet werken. We zitten in de jaren voor
Tweede Wereldoorlog: ‘medewerkers’ zijn nog ‘arbeiders’ of ‘knechten’,
milieubewustheid is nog niet uitgevonden, dus bij het werken met zuren en giften in
het galvaniseerbedrijf verbrandt de een zich en hoest de ander zich

de longen uit het lijf. Vieze praatjes en geniepige pesterijen bepalen mede de sfeer
in de fabriek, voor fijnzinnigheid is geen plaats. Moz, zoon van jood die zich tot het
katholicisme heeft bekeerd - maar dat heeft geen effect op de racistische bejegening
van het hele gezin - komt van alle kanten in de problemen als hij bij de aanloop naar
de overname van de fabriek door Duitsers de enige blijkt te zijn die door zijn
vakbekwaamheid eigenlijk onmisbaar is. De macht die die positie hem geeft, maakt
hem bepaald niet populair bij zijn collega's die hem verwijten die hij heult met de
bazen. En van de kant van die bazen heeft hij ook niet veel goeds te verwachten, die
willen hem alleen maar gebruiken.
Van der Loo zet een sfeer neer van broeierigheid en agressie, schetst een niets en
niemand ontziende struggle for life, ‘in de zee van lawaai, hitte en stank, die is komen
opwellen uit de metalen ingewanden van de fabriek.’ De les die Moz steeds door
Emma werd voorgehouden, dringt tegen het einde pas echt tot hem door: ‘wie niet
opvalt, overleeft’. Een barok geschreven debuut: een verhaal dat je bijblijft.
JD

Ellen Tijsinger
Verfspatten
Van Goor, 2003
ISBN 90 00 03522 8 € 12,50
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Veel kinderen hebben te maken met de scheiding van hun ouders. Ellen Tijsinger
greep dit onderwerp aan om er een jeugdboek over te schrijven. Rutger woont met
zijn ouders Bram en Carla, broertje Leo en zusje Lotje op een boerderij. Bram en
Carla hebben de BSE-crisis maar net overleefd. Er zijn veel spanningen tussen de
twee, het komt zelfs zo ver dat Carla met de kinderen vertrekt naar een vriendin in
Amsterdam. Tussen Rutger en zijn vader botert het ook al niet: Rutger is een
getalenteerd tekenaar, maar Bram wil dat zijn zoon later de boerderij overneemt.
Natuurlijk komt alles aan het eind toch goed. Bram en Carla gaan weliswaar
scheiden, maar ze kunnen wel weer met elkaar door een deur. De kinderen kunnen
hun vader weer gewoon bezoeken. Bram accepteert zelfs het talent van zijn oudste
zoon - hij ziet zijn jongste zoon Leo voortaan als opvolger. Rutger ontwikkelt zich
nauwelijks, zijn omgeving lost alles voor hem op. Jammer, Tijsinger maakt met deze
weinig verrassende verhaallijn haar boek ouderwets ongeloofwaardig. Toch is het
geen slecht boek. Tijsinger schrijft namelijk wel boeiend en meeslepend. Het is
gemakkelijk je in te leven in de personages, je voelt snel met hen mee. Dat maakt
dat je aan het eind ook wel weer blij bent dat alles op z'n pootjes terecht komt.
MO

Lies Bate
Nachtzwemmers
Davidsfonds/Infodok, 2004
ISBN 90 590 8079 3 € 13,95
Nachtzwemmers, de derde jeugdroman van de Vlaamse auteur Lies Bate, kan prat
gaan op een verzorgde lay-out, mét mysterieus aandoende voorflap, en een thema
met een sterk potentieel: psychiatrie en
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depressiviteit. Hoofdpersonage is de vijftienjarige Sam, wiens moeder Heleen in een
psychiatrische instelling wordt opgenomen. Het bezorgt Sam veel aandacht, maar
mensen die het goed met haar menen, zoals haar jeugdvriend Tom, schoenmaker
Lander of haar skate-vriendje Quiten, worden steeds opnieuw afgewezen. Na haar
alarmerende verdwijning, wordt Sam opgenomen in de psychiatrie, wat haar redding
betekent. Aanvankelijk leeft Sam in de instelling als in een cocon, maar van de ene
op de andere dag toont ze weer interesse in het leven. Enig probleem: ze wil per se
alleen gaan wonen. Hoe Bate dit oplost? Met een deus-ex-machina! Lander sterft
onverwachts en laat zijn huisje aan Sam na.
De magere uitwerking van het verhaalgegeven boeit al niet. Flarden verhaal worden
zonder rode draad aan elkaar geregen. Sams problematische gedrag wordt nogal
simplistisch geduid: het meisje geeft zichzelf de schuld voor haar moeders problemen
en concludeert dat ze zich nooit aan iemand mag hechten, want dat loopt fout af.
Zo'n verklaring is een frequent gegeven in kinderboeken, maar werkt ongeloofwaardig
in een adolescentenroman. Verder cultiveert Bate een soms bevooroordeelde opvatting
over psychiatrische patiënten. Zo beweert Lander, die als een wijs man geportretteerd
wordt, dat Heleen een ‘nachtzwemmer’ is, iemand die de donkere zijde van het leven
opzoekt. Hij houdt Heleen zelf verantwoordelijk voor haar depressies, alsof ze die
gewenst heeft. Later wordt deze opvatting genuanceerd, maar deze passages zijn niet
afdoende. Voeg hierbij het eenvoudige taalgebruik, dat nergens enige uitdaging biedt,
het geforceerde en ongeloofwaardige happy end en het wordt duidelijk dat
Nachtzwemmers als roman over psychiatrie en depressies een gemiste kans is.
JP

Mirjam Mous
Fluisterwater
Van Holkema en Warendorf, 2003
ISBN 90 269 9730 2 € 11,99
Marit gaat in de zomervakantie in het dolfinarium werken. Daar werkt ook Nathan,
op wie ze smoorverliefd wordt. Na een feestje brengt hij haar met de scooter naar
huis. Onderweg krijgen ze een ongeluk. Nathan komt er met enkele schrammen
vanaf, Marit raakt in coma. Als ze wakker wordt, blijkt ze niet meer te kunnen lopen.
Ze blijft natuurlijk ook een verliefde puber die van alles probeert om Nathan voor
zich te winnen. Helaas heeft hij een oogje op Iris.
Geen vrolijk boek, zo lijkt het. Vrolijk is misschien inderdaad niet het juiste woord,
maar het boek loopt ook zeker niet over van vals sentiment of zieligheid.
Mirjam Mous geeft de realiteit weer: er kunnen heel nare dingen gebeuren in je
leven, maar je hoeft er niet aan onderdoor te gaan. Ook Marit komt er met de hulp
van haar vriendinnen Sabien en met name Iris wel bovenop. Marit heeft ook steun
aan het sprookjesboek Mares van Meerminnen, een boek dat ze eigenlijk voor haar
vader heeft gekocht. Vooral het verhaal van Kleintje, de jongste zeemeermin die
verliefd wordt op een onbereikbare mensenprins, spreekt Marit aan.
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De parallellen tussen het verhaal van Marit en het verhaal van Kleintje en de
gebruikte motieven vormen een mooi gespreksonderwerp in de lessen Nederlands.
Zo is de kleur blauw belangrijk: de

kleur van de meerminnen, maar ook de kleur van Marits nieuwe schoenen met hoge
hakken, die een cruciale rol spelen in het ongeluk. Marits lange, blonde, golvende
haar verwijst eveneens naar de meerminnen. Fluisterwater is niet alleen een prachtig
en goed verhaal, maar heeft zeker ook literaire kwaliteiten.
MO

Ineke Nagel
Cultuurdeelname in de levensloop
Proefschrift
Universiteit van Utrecht, 2004
Wat is cultuur? Wat is cultuurdeelname? Twee vragen die niet eenvoudig zijn te
beantwoorden. Is een bezoek aan een kermis, een moskee of een Marokkaanse bruiloft
ook cultuurdeelname?
Het zijn vragen die Ineke Nagel in haar proefschrift Cultuurdeelname in de
levensloop uit de weg gaat. Toch zijn het belangrijke vragen als je in beeld wilt
brengen hoe de cultuurparticipatie zich ontwikkelt. Cultuurdeelname is een complex
geheel en als je alleen uitgaat van traditionele kunstdisciplines krijg je geen juist
beeld. Dat betekent niet dat ik het proefschrift aan de kant schuif. Het geheel maakt
een zorgvuldige en gedegen indruk. Het onderzoek van Ineke Nagel, die psychologie
en sociologie aan de Universiteit van Utrecht studeerde, past in een
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lange onderzoekstraditie waarin cultuurparticipatie centraal staat. Sommige van haar
conclusies zijn niet opzienbarend. Als je in je kindertijd kennis hebt gemaakt met
cultuur, ben je later actiever, zo heeft ze vastgesteld. En tijdens de adolescentie neemt
de invloed van ouders af, terwijl het belang van school en vriendjes toeneemt. Nagel
toont aan dat deelname aan culturele uitingen in de puberteit terugloopt bij jongeren
uit actieve gezinnen, vanwege de suffige status. Opmerkelijk is volgens de
onderzoekster dat de rol van de ouders echter niet onderschat mag worden. Eenmaal
volwassen blijken patronen redelijk stabiel te zijn. Met de conclusie dat culturele
loopbanen vooral ontstaan in het ouderlijke milieu en dat latere sociale statusgroepen
een geringe invloed hebben, gaat Nagel in tegen het resultaat van eerdere onderzoeken.
Een extra reden om ouders in een vroeg stadium te betrekken bij kunst- en
cultuureducatie en - van de andere kant - om je af te vragen: wat krijgt iemand thuis
aan cultuur mee en hoe kan ik dat laten aansluiten op schoolse activiteiten?
HL

Christine Lemaire
Lezen doen we samen!
Stichting Lezen, 2004
ISBN 90 75870 30 2 € 9,75
(incl. verzendkosten)
Onlangs verscheen bij Stichting Lezen de vertaling van uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek naar lezen en leesgedrag naar de praktijk van alledag.
Het is ook een inleiding op de onderzoeken zelf voor degene die zich verder in de
materie wil verdiepen.
Leesbevordering heeft alles te maken met het bevorderen van leesplezier. Dat
hangt weer samen met begrip, beleving en waardering. Lezen leidt tot een zeer
persoonlijke ervaring met de tekst, toch zijn er algemene voorwaarden en
vaardigheden om van een tekst te kunnen genieten. Ook geldt dat elke lezer genoeg
rust moet hebben om te kunnen lezen, en moet het niet teveel moeite kosten om een
geschikte tekst te vinden. Om het leesplezier te vergroten is het belangrijk dat de
tekst aansluit op de belevingswereld, behoeften en interesses. Emotionele
betrokkenheid en verbeelding zijn trainbare vaardigheden die een belangrijke bijdrage
leveren aan het leesplezier.
Omdat elke lezer een eigen ontwikkeling doormaakt, is het belangrijk dat hiermee
rekening wordt gehouden. Hoe beter leessituaties en leesbevorderings-activiteiten
op verschillende plaatsen en leeftijden op elkaar zijn afgestemd, hoe effectiever de
leesbevordering is. Een ononderbroken leesontwikkeling is van groot belang voor
het (behouden van) leesplezier. Het verdient daarom aanbeveling deze doorgaande
leeslijn goed in de gaten te houden. Lezen doen we samen! biedt hiertoe een
hulpmiddel. In tabellen is in één oogopslag te zien wat op welke leeftijdsgroep van
toepassing is. De leeftijdsgrenzen zijn niet scherp, omdat individuele lezers zich
sneller of langzamer kunnen ontwikkelen. De publicatie behandelt de rol van ouders,
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verschillende leesomgevingen, tekstkenmerken, houding en motivatie van de lezer
en tenslotte de rol van de docent. Een samenvatting, aanbevelingen, een begrippenlijst,
een verwijslijst en een literatuurlijst sluiten het geheel af.
AMR

Zicht op sites
Het onderwijs is wel eens met een stilstaand water vergeleken. Soms zou je hopen
dat het waar was. De discussies over veiligheid op school, aandacht voor het individu
en zorg voor probleem-jongeren zullen ook na de vakantie weerklinken. Het onderwijs
krabt zich achter de oren en vooral het vmboonderwijs verdient een herbezinning.
Doorlopende leerlijnen en competentiegericht onderwijs bieden wellicht kansen. Het
vmbo is op internet goed vertegenwoordigd. De sites www.vmbo-plein.nl en
www.vmbo-loket.nl bieden veel informatie, zowel voor co-ördinatoren als docenten.
Het vmbo-plein is iets algemener - ook bedoeld voor ouders - en biedt artikelen en
publicaties, relevante wet- en regelgeving, projecten, methoden, toetsing, examinering
en didactiek. Het vmbo-plein komt voort uit www.vmbo.nl en verwijst ook naar
www.vmbo-examengids.nl. Het vmbo-loket is vooral gericht op schoolleiders en
docenten en geeft actuele informatie en belangrijke links. Laatstgenoemde staat onder
verantwoordelijkheid van het CPS. Wie hier niet genoeg aan heeft, of zich wil laten
verrassen, kan altijd nog terecht bij vmbo.pagina.nl. Nu veel aandacht is gericht op
de problematiek van jongeren en de bijbehorende zorg, is ook een bezoek aan
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www.leerlingenzorgvmbopro.nl de moeite waard. Een informatieve site die voor
veel docenten en andere hulpverleners een steun in de rug is. De site biedt niet alleen
een handig netwerk, maar ook praktische hulpmiddelen, zoals een manier om
leerlingen hun eigen functioneren te laten evalueren. Onderwijskundige aandacht en
vakinhoudelijke informatie dienen elkaar in evenwicht te houden. Niet alleen in het
vmbo staat veranderingen op de rol, ook in de Tweede Fase. De herprofilering
betekent een nieuwe mogelijkheid (altijd positief blijven!) om te komen tot een
herziening van vakinhoudelijke afspraken. Via de site www.tweedefase-loket.nl
kan iedereen op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen. Veel
taaldocenten voelen zich primair vakdocent en laten het beleid en de zorg voor de
toekomst graag over aan anderen. Voor hen de volgende links. De site
www.taalunieversum.org biedt een goed overzicht van alle artikelen die in de
diverse vakbladen zijn verschenen. Een handige en overzichtelijke gids voor wie
niets wil missen of gericht op zoek is naar artikelen over een bepaald onderwerp. De
bibliotheek helpt u daarna hopelijk verder. Op www.boekenwereld.com krijgt u
snel zicht op nieuwe boekuitgaven, maar echt uitgebreid en informatief is de site
niet. Het is meer een digitale folder met een commercieel oogmerk. Dan liever naar
www.literairnederland.nl, al maakt ook deze site een oppervlakkige indruk met
aanstellerige stellingen en toptienen. Het is bedoeld als leespromotie met een lage
drempel en hoeft niet onmiddellijk in de map favorieten te worden opgeslagen. Beter
is www.boekboek.nl, dat duidelijk met zorg en aandacht wordt onderhouden. Toch
voel je ook hier de aanwezigheid van de commercie en de verleiding om een boek
vooral te kopen. Als docent heb je veel meer aan www.literatuureducatie.nl van
Stichting Lezen met tal van zinvolle verwijzingen of www.literatuuronline.nl, dat
hoort bij ‘Literatuur’, een magazine dat acht maal per jaar verschijnt en verkrijgbaar
is in de boekhandel. Het geeft informatie op niveau en verwijst naar artikelen en
dossiers die de moeite waard zijn. De liefhebbers van moderne poëzie komen
vermoedelijk vooral aan hun trekken bij www.epibreren.com, de site van de hoorbare,
jonge dichters met veel links naar websites die u moeiteloos enkele uren van het
leven in beslag kunnen nemen. Overigens heb ik daar niet de volgende sites
aangetroffen: www.tonnusoosterhoff.nl met gedichten en
www.poeziezomerswatou.be. Dit laatste evenement is een zomers gebeuren en een
hoogtepunt voor de liefhebber van beeldende kunst in combinatie met poëzie.
Inspirerend zijn niet eerder vermelde CKV-sites als:
www.kunstophetweb.nl/CKV1.htm - een onmisbare schakel naar andere sites - en
www.bekijkt.nl. De laatstgenoemde is een CKV-site voor jongeren en kan prima
als springplank of ter oriëntatie gebruikt worden. Ook www.moose.nl is een
jongerensite met aandacht voor theater en recensies door en voor jongeren geschreven.
Een populaire, maar vooral gezellige jongerensite is www.spunk.nl, die voortgekomen
is uit de koker van het NRC-Handelsblad. Wie meer wil weten over toegepaste kunst
moet zeker eens een kijkje nemen op http://members.home.nl/s.langenberg/. Deze
Bossche kunstenaar heeft in het verleden spraakmakende projecten uitgevoerd op
onder meer het Cals College in IJsselstein. Hij slaagde erin de geluiden van de
vertrekhal van Schiphol als kunstwerk in de aula te laten weerklinken. Een mooi
voorbeeld van ‘mentale gebiedsuitbreiding’. Ook interactief is theatergroep Het Witte
Vuur uit Nijmegen, www.hetwittevuur.nl. ‘Trekhaak’ is het nieuwste
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technotheaterproject: dj's, theater, dance party en film in een ruim drie uur durend
zapfeest. De première is op 14 juli tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Wie
liever concurrenten in de gaten houdt, gaat eens naar www.broklede.nl, met een
actieve sectie Nederlands, en www.xaveriuscollege.be met een opmerkelijk
poëzieproject. Wie gewoon voor school aan de slag wil gaan, klikt op
www.schoolbox.nl. En wie van dit alles meer dan genoeg heeft, verkiest
www.ikwilwerkenmetplezier.nl.
HL
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Aangenaam kennis te maken
Schijnbare rust bij animatieproducent il Luster
Il Luster, producent van animatiefilms, is de laatste jaren actief op educatief terrein
met het project DICHT/VORM. Op basis van het succes van dit project ziet il Luster
kans om dit concept op grotere schaal en in andere richtingen uit te bouwen.
DICHT/VORM - Klassiekers - en DICHT/VORM Europa zijn in de maak. Grote
ambities voor een klein bedrijf.

Projecten
Hartje Utrecht, op een zolder onder eeuwenoude hanebalken wordt een stilstaande
wereld in beweging gebracht. Hier zetelt il Luster, een productiehuis voor
animatiefilm. Il Luster is Amoud Rijken, Michiel Snijders en Josmarien Jansen, alle
drie exstudenten filmwetenschap, die hun hart gaandeweg hebben verloren aan het
stiefkindje van de film: animatie.
Aan de schuine dakwanden hangt ‘artwork’ uit de twaalf films die il Luster sinds
haar oprichting in 1997 heeft geproduceerd. Eén beeldje uit een animatiefilm is een
kunstwerk op zich. Verder vind je er in alle mogelijke hoekjes gekke poppetjes,
grappige plaatjes en ook merchandising van ‘concurrerende’ commerciële
producenten: de groten, zoals Disney en Pixar. Op deze maandagmiddag is het rustig
op kantoor. Jos-marien, herstellende van een herniaoperatie is al naar huis, dus
Michiel zit alleen.
Arnoud heeft zijn vrije (vader)dag en hij komt even langs met zijn zoontje van
anderhalf. Die begint meteen de ergonomische scippybal-bureaustoel door het kantoor
te rollen en ontdekt later de dino uit Toy Story. Michiel onderbreekt zijn werk om
even de favoriete ‘oom’ uit te hangen. De rust is maar schijn; il Luster heeft op dit
moment veel projecten op de rails. Dit is het productiekantoor, de films worden elders
gemaakt: bij de filmmakers thuis op de computer, of in een studio. Zo worden bij de
poppenstudio Pedri overuren gedraaid voor Lost Cargo, een komische
sciencefictionfilm met robots. Ergens anders scant iemand de laatste tekeningen voor
de film Bek, over een meisje dat half vogel is. Na het scannen kunnen de tekeningen
met behulp van de computer ingekleurd worden. En voor de film Vent (= wind),
aquarelleert de filmmaker nog enkele wolkenluchten en wordt de geluidsband
gemaakt.

Educatief
Ook heeft il Luster twee grootschalige educatieve projecten op stapel staan. Op basis
van het succes van het project DICHT/VORM wordt nu gewerkt aan DICHT/VORM
- Klassiekers - en zelfs DICHT/VORM Europa. DICHT/VORM is een educatief
project dat sinds 2002 in filmhuizen en op scholen is te vinden. De basis van
DICHT/VORM bestaat uit vijftien animatiefilms van één minuut, gemaakt door
jonge animatiefilmmakers naar aanleiding van gedichten van tien moderne dichters.
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Hierbij is een lespakket ontwikkeld voor Nederlands en CKV-1 in het voortgezet
onderwijs. De leerlingen kunnen hiermee op een nieuwe manier kennis maken met
de twee kunstvormen animatie en poëzie. Poëzie krijgt in combinatie met animatie
een extra dimensie. De films illustreren de belevingskant van poëzie en onderstrepen
de persoonlijke interpretatie ervan. Beelden vergroten de toegankelijkheid van de
gedichten doordat ze de vraag ‘Wat roept dit gedicht bij je op?’ concreet maken. En
het kunstzinnig medium animatiefilm krijgt uitgebreide aandacht. Het lespakket
bestaat naast een docentenhandleiding nog uit onder andere een cd-rom met de films,
de gedichten, biografieën en veel extra informatie over animatie en poëzie.

- Klassiekers Voor de vakken Nederlands en CKV-2 wordt nu DICHT/VORM - Klassiekers voorbereid. Il Luster ging hierover weer in conclaaf met dichter Ingmar Heytze, met
wie zij het project ooit hebben opgestart. Een commissie van ter zake kundigen onder
wie Gerrit Komrij maakte een selectie uit de Nederlandse poëziegeschiedenis en net
als bij het eerste project laat elke animatiefilmer zich inspireren door een van de
gedichten voor het maken van een ‘verfilming’. Een nieuw en bijzonder aspect is
dat zij zich daarnaast ook moeten laten inspireren door kunststijlen uit de periode
waarin het gedicht geschreven is. De filmplannen zijn al klaar en de aanvraag voor
subsidie bij het Fonds voor de Film is begin februari de deur uit gegaan. Een spannend
moment in het lange maakproces: komt de financiering rond en kunnen we van start?
Soms gebeurt het natuurlijk dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. In zo'n geval
is er toch heel veel werk feitelijk voor niets gedaan. Maar voor DICHT/VORM Klassiekers - zijn al toezeggingen van andere subsidiënten binnen, dus il Luster is
hoopvol gestemd.

Coproducties
Sinds een paar jaar heeft il Luster ook nauwe contacten met Geert van Goethem van
het Belgische animatieproductiebedrijf S.O.I.L. Binnen de film- en animatiewereld
is het van groot belang om internationale coproducties aan te gaan. Dit is deels een
financiële kwestie, maar het is ook zaak om hiermee een groot afzet gebied te creëren;
Nederland is immers maar klein. Samen met coproducent Geert van Goethem werkt
il Luster onder andere aan het ‘monsterproject’ DICHT/VORM Europa. Het laat zich
al bijna raden: een selectie van zestien gedichten uit acht Europese landen, en tevens
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animatiefilmers uit deze landen die op basis hiervan zestien films maken. Dit alles
wordt ook weer uitgewerkt tot een educatief project dat in dit geval geschikt moet
zijn voor middelbare scholieren uit deze landen Europa. Een van de uitgangspunten
is dat leerlingen kennis maken met de verschillende talen in Europa. Niet om die
talen te leren, maar om ze te leren waarderen.

Toekomst
Wat een paar jaar geleden begon als bedrijfje onder het mom van ‘wij doen het liefst
datgene waarbij ons hart ligt en we zien wel waar het schip strandt’, is inmiddels een
van de belangrijkste animatieproducenten in Nederland. Nu lijkt dat op zich niet zo'n
grote prestatie; zoveel producenten zijn er niet. Maar toch, om het hoofd boven water
te houden met zo'n kleinschalig product, moet je wel doorzettingsvermogen hebben.
Met name de kunstzinnige animatie, waar il Luster zich het liefst op richt, moeten
ze soms als een soort Jehovagetuigen onder de aandacht brengen van de omroepen
en de mogelijke andere vertoners. Maar il Luster blijft ‘prediken’ en blijft zoeken
naar creatieve mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Een voorbeeld van
die mogelijkheden is het vergevorderde plan om de populaire strip Piet en Riet uit
Het Parool van Hein de Kort als animatieserie op televisie te krijgen. Toen het zoontje
van producent Arnoud Rijken een proeffilmpje zag, waarin een olifant zijn jager plat
stampt, wisten ze in ieder geval dat het niet geschikt voor kleine kinderen was. Hij
sloeg zijn hand voor zijn mond en verzuchtte: ‘Oh, oh.’ Maar dat dergelijk geweld
ook weer heel grappig kan zijn, bleek al snel met een wat ouder proefpubliek. Mocht
il Luster de komende maanden de wind op alle fronten mee hebben, dan zal zo'n
schijnbaar rustige maandagmiddag onder de hanenbalken in ieder geval voor goed
verleden tijd zijn.
il Luster
't Hoogt 4
3512 GW Utrecht
tel. (030) 240 07 68
www.illuster.nl
www.dichtvorm.nl

Agenda
September 2004
De Jonge Jury/Inktaap
Aanmelding voor twee projecten: De Jonge Jury (basisvorming) en Inktaap (Tweede
Fase) bij Bulkboek, tel. (020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.

September 2004
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Doe Maar Dicht Maar
Aanmelding voor deelname poëziewedstrijd Doe Maar Dicht Maar bij gelijknamige
stichting, tel. (050) 313 84 33 of www.doemaardichtmaar.nl.

18 september-31 oktober 2004
Christelijke Kinderboekenmaand
Extra aandacht voor christelijke kinderboeken in scholen, boekhandels en
bibliotheken. Informatie: CLK, tel. (038) 423 93 94.

6 t/m 16 oktober 2004
50e Kinderboekenweek
Informatie: tel. (020) 626 49 71 of www.cpnb.nl.

30 oktober - februari 2005
Letterkundig Museum/De Bezige Bij
Tentoonstelling in het Letterkundig Museum naar aanleiding van het zestig jarig
bestaan van uitgeverij De Bezige Bij. Informatie: Letterkundig Museum, tel. (070)
333 96 04.

4 november 2004
Studiedag Lezen in het vmbo
Derde editie van twee eerdere, succesvolle dagen in februari en april dit jaar.
Informatie: Stichting Lezen, tel. (020) 623 05 66 of www.lezen.nl.

5 november 2004
Dag van het Literatuuronderwijs
Tweejaarlijkse dag voor docenten Nederlands, georganiseerd door BulkBoek, tel.
(020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.

10-14 november 2004
Crossing Border Festival
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Internationaal literatuur- en muziekfestival op diverse locaties in Den Haag. Informatie
bij Crossing Border, tel. (070) 346 23 55 of www.crossingborder.com.

19 en 20 november 2004
Het Schoolvak Nederlands
Jaarlijkse conferentie over het vak Nederlands, dit jaar in Gent. Informatie:
www.hetschoolvaknederlands.org.

17 maart 2005
BulkBoeks Dag van de Literatuur
Tweejaarlijkse dag voor leerlingen in de Tweede Fase, georganiseerd door BulkBoek,
tel. (020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.
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binnenkant voorplat

[Nummer 3]
Tsjip
‘Het licht ging weer uit voor de hoofdfilm. Een koor zette langzame zang in; op het
doek verschenen de namen van de medewerkers. “Dit is het heerlijkste,” dacht hij,
“de namen en opsommingen. Het is begonnen, hoewel het eigenlijk nog beginnen
moet.” “Geestelijke negerliederen,” las hij achter de naam van het koor. De stemmen,
die juist een snelle psalm zongen, namen in kracht toe. Frits kon de Amerikaanse
psalmentekst niet volgen, maar verstond aan het einde van iedere zin: “Ja, heer.” “Ja,
heer,” herhaalde hij bij zichzelf. De tabel met namen vervaagde en de film begon in
het lokaal van een zondagsschool voor negerkinderen. De leraar sloeg de bijbel open
en las voor uit het boek Genesis.
[...]
“Ja,” dacht Frits, “de man die dit heeft gemaakt, heeft het gezien. Geloofd zij zijn
naam.” Hij voelde zijn armen en benen trillen, boog zich voorover, opende de mond
en haalde diep, maar geluidloos adem, de ogen strak op het doek gericht. “De mensen
lachen, zonder dat er ook maar de geringste aanleiding tot lachen bestaat,” dacht hij.
Toen de film drie kwartier aan de gang was, voelde hij zijn ogen nat worden. Hij
keek opzij naar Jaap en Hoogenkamp, maar dezen letten op het doek. “Mensen, die
snel tot tranen komen, hebben in de regel een oppervlakkig en wreed karakter,” dacht
hij. “Het is verachtelijk.” Hij snoot zijn neus, slikte en hield het hoofd schuin naar
rechts. “Laat ik zorgen, dat iemand iets aan mijn gezicht kan zien,” dacht hij. Hij
bette met zijn zakdoek zonder wrijven zijn ogen, maar voelde ze opnieuw vochtig
worden. “Het moet zo zijn,” zei hij bij zichzelf, “het doet er niet toe. Laat ik me
overgeven.”
Toen de film eindigde met luide, diepe koorzang, veegde hij snel met zijn jasmouw
over zijn gezicht, wrong zich uit de rij en werkte zich heel snel naar buiten. “Ik wil
niemand spreken,” dacht hij. “Vrede. Vanavond is het vrede.” Hij sloeg zijn jaskraag
op, holde de hoek om en liep in gewone pas verder. “Halleluja,” zei hij zacht.
Uit: Gerard Reve, De avonden. Groningen: Wolters-Noordhoff (De grote lijsters),
1992, p. 158-159.’

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

1

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

2

Redactioneel
De webenquête, waarvoor in Tsjip/Letteren 14-1 een oproep stond, heeft uitgewezen
dat u, docenten veel van de artikelen in Tsjip leest, dan wel het hele nummer. Over
de inhoud van de bijdragen, de variatie en het niveau heerst tevredenheid. Met name
voor docenten die Nederlands en/of literatuur geven voorziet Tsjip in een behoefte.
Docenten CKV-1 willen graag meer artikelen over hun vak en docenten moderne
vreemde talen komen minder aan hun trekken, maar dat is iets waarvan de redactie
zich al lange tijd bewust is. Leesbaarheid, vormgeving en pagina-indeling wordt door
twee van de drie lezers goed gewaardeerd. En bijna de helft van de lezers geeft aan
de lesbrieven die los bijgevoegd worden te gebruiken. Kortom, wij zijn niet ontevreden
- zeker gelet op de grote groep nieuwe lezers; 93% kent het blad pas tussen de 0 en
5 jaar!
En dan nu dit nummer. In een tijdvak waarin niet meer wordt gesproken over
secularisatie, het ‘spook van de vijftiger en zestiger jaren’, maar de invloed van en
aandacht voor andere godsdiensten dan de christelijke dagelijkse kost is, kon de
redactie niet achterblijven. ‘Secularisatie hoorde bij de negentiende en twintigste
eeuw,’ zo meende Lammert Jansma van de Fryske Akademie, ‘tegenwoordig kun je
beter spreken van ‘levensbeschouwelijk wisselen.’
De Amsterdamse burgemeester Job Cohen meent dat voor grote groepen
immigranten geldt dat hun integratie in de Nederlandse samenleving het beste via
hun religie kan lopen. En schrijver-socioloog Gabriël van den Brink wees op de
ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar, die ieder voor zich positieve effecten
hebben gehad op onze samenleving, maar ook schaduwkanten hebben:
individualisering, democratisering, privatisering en globalisering. In zijn
‘Cleveringa-lezing’ van november 2002 voegt Cohen daar een vijfde aan toe:
secularisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht recentelijk de mate
waarin men in Nederland bezig is met alternatieve zingeving. Slecht een klein deel
van de bevolking onderneemt die zoektocht en de versplintering is groot.
De christelijke wortels van de (Nederlandse) literatuur komen duidelijk naar voren
in de bijdrage van Hubert Slings, die de website Bijbelencultuur.nl nader toelicht.
Joop Dirksen gaat in zijn bijdrage in op het feit dat op veel (christelijke) scholen
moderne literatuur vaak voor problemen zorgt. Boeken die im- of expliciet
antigodsdienstig zijn, boeken met een ‘nihilistische inslag’, of met veel openlijk
geweld en waarin seksualiteit een belangrijke plaats inneemt, zijn daar taboe. Op
verzoek van de redactie herschreef Helma van Lierop haar lezing voor de
Theologische Faculteit van de Universiteit Nijmegen en spitste haar betoog toe op
de laatste jeugdroman van Guus Kuijer, Het boek van alle dingen. Daarin speelt
religiositeit een minstens opmerkelijke rol. Marjolein Lolkema en Annemarie Prins,
beide betrokken bij het Christelijk Lektuur Kontakt, gaan in op de rol, inhoud en
betekenis van het literatuuronderwijs op de christelijke scholen. Roelof Jan Veldkamp
vertelt over de aanpak van CKV op de Vrije school in Den Haag. Henk Langenhuijsen
zocht domineeszoon Freek de Jonge op, naar aanleiding van zijn vierde boek, Door
de knieën.
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Buiten het thema natuurlijk de vaste rubrieken; de column, de boekbesprekingen
de agenda. Maar ook een hart onder de riem: de aandacht voor literatuur is een
langdurige en steeds actuele discussie; docent Engels Eric van 't Zelfde is van mening
dat het vak literatuur in de huidige vorm geen meerwaarde heeft en geeft zijn mening
over de vraag waar het met het vak heen moet. Schrijfster Anne Provoost buigt zich
over de vraag wanneer iets interessant genoeg is om over te schrijven. Margriet
Veeneman geeft uitleg bij de site www.fictiedossiervmbo.nl.
In de kennismakingsrubriek tenslotte stelt de Kunstbende zich aan u voor, voor
zover dat na vijftien jaar nog nodig is.
Rest mij nog een woord van excuus aan Ton Mulder; in het redactioneel van het
vorige nummer werd ten onrechte gesproken over zijn bijdrage over ICT Kunst- en
cultuurkoffer. Dat artikel kon helaas vanwege de omvang niet meer worden geplaatst.
Veel leesplezier met dit nummer.
Anne-Mariken Raukema
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Bijbelencultuur.nl
De bijbel in de Nederlandse cultuur
De invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur in verleden en heden
is enorm groot. Zowel het besef als de kennis daarvan neemt echter af,
omdat de tijd dat de bijbel voor het grootste deel van de bevolking een
levende traditie was reeds decennia achter ons ligt. Hierdoor dreigen
grote groepen van de bevolking vervreemd te raken van hun eigen cultuur.
Dan praten we niet uitsluitend over leerlingen, maar in toenemende mate
ook over hun docenten en hun generatiegenoten.
Om deze redenen heeft uitgeverij Amsterdam University Press (AUP) het
initiatief genomen voor een internetpublicatie die eraan kan bijdragen om
deze ras groeiende lacune weer enigszins te dichten. Deze website over
‘de bijbel in de Nederlandse cultuur’ heet kortweg Bijbelencultuur.nl.
Hubert Slings
Menigeen kent het uit het hoofd en elk jaar weer krijgen tienduizenden leerlingen
het voor het eerst te lezen: het schitterende sonnet ‘De moeder de vrouw’ van Martinus
Nijhoff.
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen de vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Ik ga nu voorbij aan alle interpretatieve uitdagingen die in dit sonnet verborgen zitten,
en zelfs aan de schijnbare grammaticale onjuistheid in de versregel ‘en wat zij zong
hoorde ik dat psalmen waren’. Het gaat me hier om het simpele feit dat er een snel
toenemende hoeveelheid mensen is die zich nauwelijks een voorstelling kan maken
bij het woord ‘psalmen’ in de twaalfde versregel. En dat terwijl de vermelding van
deze psalmen - inclusief de door Nijhoff zelf samengestelde psalmregel ‘Prijs God,
Zijn hand zal u bewaren’ - een wezenlijk betekenisaspect aan dit gedicht toevoegt:
die van het kalme Godsvertrouwen dat de ikfiguur bepaalt bij de geborgenheid die
hij indertijd bij zijn moeder vond.

Nieuwe Bijbelvertaling
Bijbelencultuur.nl wil een eigentijdse website zijn die de bijbelse beïnvloeding van
de Nederlandse cultuur openlegt voor een nieuwe generatie. Er is voor gekozen om
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dat te doen aan de hand van de integrale bijbeltekst, die boek na boek op de website
geplaatst wordt.
Om een breed publiek te bereiken kan niet worden volstaan met het gebruik maken
van bijvoorbeeld de Statenvertaling van 1637, hoe legitiem die keuze vanuit
cultuurhistorisch perspectief ook zou zijn. Het is van essentieel belang dat de bijbelse
beïnvloeding kan worden geïllustreerd in een één-op-één-relatie met een hedendaagse
bijbelvertaling. Het is voor Bijbelencultuur.nl daarom een uitgelezen kans om gebruik
te kunnen maken van de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Deze brontekstgetrouwe
en doeltaalgeriche vertaling is in de afgelopen tien jaar gemaakt en zal in oktober
officieel gepresenteerd worden. De NBV bevat zowel de canonieke als de
deuterocanonieke of apocriefe bijbelboeken, en maakt het daarmee mogelijk aan
zowel de katholieke als protestantse cultuur

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

4
in verleden en heden recht te doen. De website Bijbelencultuur.nl stelt zich dus ten
doel de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur aan te tonen, toe te lichten
en - zowel in woord en beeld - te illustreren. De website biedt achter de homepage
voor elk bijbelboek een eigen ‘deelsite’. Op dit ogenblik zijn veertien bijbelboeken
beschikbaar: Genesis, Ruth, Ester, Psalmen, Prediker, Jona, Amos, Zacharia, Tobit,
Judit, Marcus, Lucas, Handelingen en 1 Korintiërs. Drie andere, Wijsheid van Jezus
Sirach, Openbaring en Matteüs, zijn in voorbereiding en zullen in de komende
maanden opgeleverd worden.

Werkwijze
Een vijfkoppige redactie, die geassisteerd

wordt door medewerkers en stagiair(e)s, neemt telkens een bijbelboek in bewerking
en selecteert de culturele objecten die daarmee in verband kunnen worden gebracht.
Het behoort niet tot de doelstellingen om een uitputtende opsomming te geven van
alle cultuur die aan een bijbelboek te relateren is. Voor elk bijbelboek wordt een
cultuurplan opgesteld waarin wordt aangegeven voor welke culturele uitingen in dit
stadium aandacht gewenst is. De redactie komt daarbij tot een eclectische keuze,
waarin aspecten als herkenbaarheid, verrassing, representativiteit en chronologie een
belangrijke rol spelen. In de praktijk blijkt - met beperkte budgetten voor beeldrechten
- ook beschikbaarheid een factor van betekenis.
‘Ruggengraat’ van elke deelsite is de complete bijbeltekst volgens de NBV. Omdat
de website zich ook op ‘vreemden in Jeruzalem’ richt, worden er verklarende
aantekeningen en toelichtingen op de bijbeltekst zelf gemaakt, die door middel van
‘popup’-annotaties in de bijbeltekst beschikbaar zijn. Voorts wordt er aandacht
besteed aan de hoofdlijnen (hoofdpersonen, sleutelscènes), bijbelse leefwereld en
interpretatie van het onderhavige boek. Vervolgens wordt, aan de hand van tal van
concrete voorbeelden uit de Nederlandse en Vlaamse cultuur in verleden en heden,
de bijbelse beïnvloeding vanuit cultureel en cultuurhistorisch perspectief onder de
loep genomen. De culturele objecten - bijvoorbeeld schilderijen, gedichten,
spreekwoorden en cultuur in de bredere zin van het woord zoals feesten of gewoonten
- kunnen op hoofdstuk-, vers- of zelfs woordniveau aan de bijbeltekst gekoppeld
worden. Op grond van eigen of bestaand onderzoek voorziet de redactie de literaire
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teksten en kunsthistorische artefacten van culturele toelichtingen en cultuurhistorisch
commentaar. Zo is bij het boek Prediker een serie uitgewerkte voorbeelden van
Nederlandse Vanitassymboliek door de eeuwen heen opgenomen. Ook wordt bij elk
bijbelboek aandacht besteed aan één specifieke vertaling, zoals de Liesveldtbijbel
of de Biebel in de Twentse spraoke, inclusief geluidsfragment.

Functionaliteit
De website biedt op dit ogenblik een aantal mogelijkheden om de teksten en
afbeeldingen te benaderen. In de eerste plaats zijn zoals gezegd alle culturele uitingen
in een één op één relatie gekoppeld aan de bijbeltekst. In de praktijk betekent dit dat
achter een bepaald bijbelvers een of meer icoontjes verschijnen - T voor
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terzijdetekst, A voor afbeelding, G voor geluidsfragment en V voor videofragment
- ten teken dat er een koppeling heeft plaatsgevonden. Een klik op het icoontje leidt
direct naar het betreffende culturele object, zoals bijvoorbeeld Pieter Aertsens
schilderij van de ‘Aanbidding der herders’ bij Lucas 2, vers 16.
In de tweede plaats is al het culturele commentaar via een menubalk systematisch
ontsloten in zeven categorieën (Hoofdlijnen, Bijbelse wereld, Interpretatie, Reflectie,
Letteren, Kunsten, Cultuur) met een bijbehorende onderverdeling.
In de derde plaats kan via de zoekfunctie direct gezocht worden in de website en
in de beelddatabank. Dat kan via een simpele zoekopdracht, maar desgewenst ook
via de functie ‘geavanceerd zoeken’ met behulp van logische operatoren.

Waardering
Een digitale presentatie is in feite de enige mogelijkheid om zo'n omvangrijk project
uit te voeren. Alleen al de tekst en afbeeldingen van het voltooide programma zouden
in gedrukte vorm een flinke boekenkast in beslag nemen, en dan mist zo'n omvangrijk
boekwerk de mogelijkheden van hyperlinks, multimedia en interactie met de
gebruiker, die van een website een zeer veelzijdige publicatieomgeving maken.
Bovendien maakt een website het mogelijk de diverse doelgroepen - en vooral jongere
generaties - vanuit hun eigen invalshoek en behoefte te bedienen. Tenslotte biedt
internet een potentieel bereik dat via de aloude media niet te evenaren is.
Via e-mail komen er regelmatig reacties binnen van gebruikers van
Bijbelencultuur.nl. Het merendeel van deze reacties bevat complimenten over opzet
en inhoud van de website. Het feit dat de website in opzet gevrijwaard is van religieuze
of evangeliserende kleuring wordt door menigeen uitdrukkelijk op prijs gesteld.
Voorts zijn er regelmatig berichten van docenten die melden deze website in hun
onderwijs zeer goed te kunnen gebruiken. Tenslotte zijn er bezoekers die vragen,
opmerkingen of suggesties voor aanvullingen opsturen naar aanleiding van de inhoud.
Om de gebruikswaarde van de website verder te versterken, worden op dit ogenblik
concrete voorbereidingen getroffen voor een didactische component voor gebruik
in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Het voornemen is om een aantal
zogenoemde ‘guided tours’ en ‘webquests’ te ontwikkelen, waarin allerlei verbanden
tussen bijbel en cultuur kunnen worden aangetoond en door leerlingen nader
onderzocht. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een kunstenaar, een thema of een persoon
centraal wordt gesteld. Te denken valt bijvoorbeeld aan thema's als ‘de oorsprong
van het kerstverhaal’, ‘de apocalyps in het werk van Jeroen Bosch’ of ‘Wolkers en
de bijbel’. Eenieder die op de hoogte wil blijven van de plaatsing van nieuwe
bijbelboeken op de website, kan zich via de homepage opgeven voor de
attenderingsservice.
Hubert Slings is als beleidsmedewerker onderwijs en docent literatuurdidactiek
verbonden aan de letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij
hoofdredacteur van de websites Literatuurgeschiedenis.nl en Bijbelencultuur.nl, en
vormt hij samen met Frits van Oostrom de hoofdredactie van de schoolboekenserie
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Tekst in Context. In 2000 promoveerde hij op Toekomst voor de Middeleeuwen.
Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.
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Erotiek als stoorzender
Op veel christelijke scholen - maar niet alleen dáár - zorgt moderne
literatuur vaak voor problemen. Boeken die impliciet of expliciet
anti-godsdienstig zijn, boeken met een ‘nihilistische inslag’, boeken met
veel openlijk geweld, maar ook en vooral boeken waarin seksualiteit een
belangrijke plaats inneemt, zijn daar taboe. Seksualiteit en erotiek zijn
ook voor veel lezers in het dagelijks leven problematische onderwerpen.
Een poging tot analyse van een intrigerend verschijnsel.
Joop Dirksen
Fragment 1:
‘Ze zit boven op me, duwt haar koude borsten in mijn gezicht. Ik laat met mijn
linkerhand de rugleuning naar achter klappen. “Uit!” zegt ze, en glijdt van me af om
ook de leuning van de passagiersstoel naar achteren te zetten. “Uit, uit, uit!” Ik worstel
me uit mijn kleren. “Ga hier zitten.” Ik schuif onder haar door naar de passagiersstoel.
Mijn pik staat scheef als een oude boom. Monika pakt mijn hand en vouwt die rond
de stam. “Kijk”, hijgt ze, “kijk.” Ze is op de bestuurdersstoel gekropen, haar handen
glijden langs haar benen, naar de donkere driehoek in haar kruis. “Kijk.”’
Fragment 2:
‘In de eerste acht weken na Monika's dood verrichtte ik de tekstredactie voor twee
lijvige studieboeken. Als ik de laatste correcties kom inleveren zegt Dees: “Ga naar
huis. Jij moet heel andere dingen doen dan met je neus in de manuscripten zitten.”
Ik ga naar huis, maak het avondeten klaar, dat we voor de televisie opeten, stop Bo
in bed, lees hem voor uit Jip en Janneke (waar hij niets aan vindt) en zeg dat hij toch
moet proberen te slapen ook al is hij nog niet moe. Daarna drink ik vier glazen whisky,
ga op bed liggen en staar net zo lang naar het plafond tot de pijn in mijn ogen mij
waarschuwt dat het hoornvlies dreigt uit te drogen. Dan knipper ik een paar keer, en
begin opnieuw.’
Hoogstwaarschijnlijk heeft u het eerste citaat op een duidelijk andere manier ervaren
dan het tweede - beide citaten zijn overigens afkomstig uit De passievrucht van Karel
Glastra van Loon. De werking van een ‘seksuele passage’ lijkt anders dan die van
passages over zo ongeveer alle andere aspecten van het menselijk bestaan. Dat levert
problemen op bij de waardering van boeken, en met name waar mensen van gedachten
wisselen over literatuur, dus in het literatuuronderwijs, in leeskringen, in recensies.

Fixed action
Om die werking van zo'n seksuele passage te verklaren, grijp ik terug op al wat
oudere termen uit de gedragsleer: de fixed action patterns, of instinctieve responsen.
Wanneer u met wat collega's in een kamer aan het werk bent en er komt iemand
binnen, kijkt u op. Dat is een automatische reactie. Als het u expliciet verboden zou
worden om op te kijken als er iemand binnenkomt, zult u het (gezagsgetrouw als u
bent) niet doen, maar op het moment dat u de deur hoort opengaan wel enige spanning
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voelen. Het moeten onderdrukken van een instinctieve respons, van een fixed action,
kost energie. In een seksueel getinte situatie - een knap meisje in minirok dat voor
u loopt, buigt zich voorover om het bandje van haar schoen vast te maken of een
frisse Adonis in strakke bedrijfskleding rekt zich om voor u iets van de bovenste
plank te pakken - zal uw blik ook automatisch naar de nauwelijks verhulde
geslachtskenmerken getrokken worden, maar uw opvoeding zal er naar alle
waarschijnlijkheid voor zorgen dat u uw blik snel beleefd weer afwendt. Als u,
zappend voor uw tv op een net terechtkomt waar twee naakte lichamen seksueel
actief zijn, zal uw reactie een soortgelijke zijn: een instinctieve aantrekking gevolgd
door een door opvoeding gestuurde reactie. Naarmate uw opvoeding op seksueel
gebied sterker ‘taboebepaald’ is geweest, zal de schrikreactie bij een openlijk seksueel
getint beeld heviger zijn. Zelfs wanneer er niemand anders in de buurt is, zal er in
meerdere of mindere mate frictie ervaren worden tussen het instinct dat zegt: ‘Kijk!’
en uw ‘verinnerlijkte opvoeding’ die zegt: ‘Wend af die blik!’
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Evocatie en respons
Literatuur belicht alle aspecten van het menselijk leven. Teksten raken ons onder
meer omdat we onszelf en anderen herkennen, doordat we een inkijkje krijgen in
andermans leven, in een intensiteit die nergens elders geëvenaard wordt: zelfs iemands
onuitgesproken gedachten krijgen we gepresenteerd in literatuur. We worden
geconfronteerd met uiteenlopende reacties op alles wat een mens, u en ik, kan
tegenkomen in zijn leven: vreugde en verdriet, woede en jaloezie, verlies en succes,
leven en dood. Allerlei emoties die je opgewekt voelt worden door het lezen van een
literaire tekst kun je ‘neutraliseren’ door te rationaliseren, afstand in te nemen als
een tekst wat dichterbij komt - ‘zo jaloers/leugenachtig/neurotisch/onzeker/agressief
als deze hoofdpersoon ben ik natuurlijk niet’. Maar op sommige gebieden is afstand
bewaren wat moeilijker. Wie met onverwerkte rouwgevoelens zit, zal naar alle
waarschijnlijkheid vol geraakt worden als een boek handelt over de dood van een
hoofdpersoon. Wie niet volstrekt harmonieus is op het gebied van zijn seksualiteit,
en wie is dat wél in ons compleet verseksualiseerde maatschappij, met - nog steeds
- taboes aan de ene kant en een overdosering aan prikkels aan de andere kant, zal vol
geraakt worden door een openlijk beschreven seksuele passage in een boek.
Het probleem speelt op twee niveaus: in de terminologie van literatuurtheoretica
Louise Rosenblatt: op het niveau van evocatie, wat roept de tekst bij je op; maar
vooral op het niveau van de respons, wat deel je over je reactie mee aan anderen?.
In jezelf kun je - zoals ik boven al aangaf - al behoorlijk in conflict komen, als je
streng bent opgevoed: confrontatie met seks in woord of beeld is voor velen, zelfs
als ze volstrekt alleen thuis zijn, iets wat tot ‘interne frictie’ leidt. Maar met anderen
moeten communiceren over wat zo'n sekspassage oproept, zal natuurlijk pas echt
problematisch zijn. Deze problematiek komt op drie terreinen voor: in het
literatuuronderwijs; in leeskringen, tussen volwassenen; bij ‘beroepslezers’,
recensenten en docenten.
Beroepslezers hebben, zo blijkt uit allerlei praktijkgevallen, de neiging om
amateuristisch te worden als het om seks in literatuur gaat. Al enkele malen eerder,
bijvoorbeeld in mijn artikel ‘Over motto's en andere “insluipers” in literaire teksten’
in Tsjip/Letteren 13-3, betoogde ik dat beroepslezers ernaar tenderen om (boeken
van) auteurs die min of meer expliciet over seks schrijven te verwerpen, zogenaamd
op grond van een literair oordeel, maar in feite op grond van een morele argumenten.
Vervelend is dat ze dat laatste zelden of nooit openlijk toegeven. Dit verschijnsel is
al zo oud als de literaire kritiek zelf. Zo is een lijstje te maken van auteurs die door
tijdgenoten afgekeurd werden, louter op grond van hun - toen - schokkende benadering
van seksualiteit in hun boeken: Lodewijk van Deijssel (Een liefde), Jacob Israël de
Haan (Pijpelijntjes), Sonja Witstein (Bekentenis aan Julien Delande), Anna Blaman
(Eenzaam avontuur), Jan Wolkers (onder meer Serpentina's pettycoat), Gerard Reve
(onder meer Een circusjongen). Al deze auteurs zijn uiteindelijk ‘gerehabiliteerd’
en in de canon opgenomen. Vandaag de dag moeten bijvoorbeeld Heleen van Royen
en Ronald Giphart het ontgelden. Ofschoon Van Royen in haar debuut De gelukkige
huisvrouw een prachtig beeld schetst van een naïeve huisvrouw die denkt een lekker
leventje te leiden, maar door een postnatale depressie het verstoorde rouwproces om
de dood van haar vader moet gaan doormaken, en in haar tweede boek Godin van
de jacht in een ronduit geestige en knappe stijl een vrijgevochten vrouw introduceert
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die seks en liefde probeert te scheiden in haar huwelijk, wordt haar werk
geringschattend bezien: het zou geen literatuur zijn. Zo mag het pas over tien, twintig
jaar heten. En ook prachtige boeken van Giphart, zoals zijn debuut Ik ook van jou
worden ontvangen met ronduit stupide recensies als ‘het boek is alleen maar neuken,
neuken, neuken’. Zo'n uitspraak van een gerenommeerd recensent als Tom van Deel
zegt meer over zijn problemen met seks dan over zijn inzicht in wat literatuur is. Als
hij nu gewoon zou toegeven dat hij in morele zin moeite heeft met zo'n boek, dat
wel degelijk goed geschreven is, dan weet de lezer van zijn recensies tenminste waar
hij aan toe is.

Leeskringen
In leeskringen speelt het probleem van de respons op seksueel getinte literatuur ook.
Een niet wetenschappelijk verantwoorde peiling in de verschillende leeskringen die
ik (bege)leid, levert een aantal interessante uitkomsten op: hoe verhulder de
beschrijving, hoe gemakkelijker te accepteren; hoe sympathieker de hoofdpersoon
wordt gevonden, hoe minder moeite men heeft met zijn/haar seksuele activiteiten;
hoe logischer ingebed in de verhaallijn, hoe beter; humor in de beschrijving maakt
acceptatie eerder moeilijker dan gemakkelijker; er is geen groot verschil in de
acceptatie van verschillende soorten seksueel gedrag: homoseks ligt voor de meesten
niet moeilijker dan heteroseks.
Opvallend is bijvoorbeeld dat vrijwel niemand in mijn leeskringen moeite had om
mee te leven met de pedofiele hoofdpersoon uit Rascha Pepers Rico's
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vleugels, en ook weinigen strikt afwijzend reageerden op de seksuele aberratie van
een van de hoofdpersonen uit haar Wie scheep gaat. Is het de stijl van Rascha Peper,
of haar uitstraling als ‘beschaafde, aardige vrouwelijke auteur’?
Steeds weer blijkt dat niet veel (leeskring)lezers uit zichzelf komen bij de vraag
wat de functie is van de sekspassages in een boek. Die passages werken bij velen
dus meteen als stoorzender, de ontvangst van het programma waar zij in opgingen,
is even verstoord. Bespreking van het nut, de functie van zo'n passage kan bijdragen
aan het leren omgaan ermee, het accepteren ervan. Een goed voorbeeld is Hokwerda's
kind van Oek de Jong. ‘Er komt wel erg veel en erg rauwe seks voor in dat boek,’ is
een veelgehoorde klacht. Maar wie doorziet hoezeer Lin van jongsaf gewend is
geraakt aan de dubbelzinnigheid van de gewelddadige liefdesuitingen van haar vader,
snapt dat liefde voor haar agressie meebrengt, en haar seks is dus een strijd zonder
tederheid, en een strijd die centraal staat in elke relatie die ze aangaat. Dat niet
beschrijven betekent het wezenlijke in haar complexe persoonlijkheid buiten
beschouwing laten.
Nog een voorbeeld. De seks in Turks fruit is van een heel andere toon en sfeer als
het gaat om de ik en Olga, dan wanneer het gaat om de seks met naamloze meisjes,
na Olga's vertrek. Passie en liefde tegenover agressieve seks, gericht op wraak voor
het gedumpt worden, op vernedering van het meisje, waar het mooiste moment van
de hele sessie het ‘dumpen’ is.
Ieder is het meest zichzelf als hij seksueel actief is: teder of agressief, ‘hebberig’
of afwachtend, creatief of fantasieloos. Beschrijvingen van iemands seksuele gedrag,
van de aard van de seksuele relatie tussen hoofdpersonen zijn dus uitermate
informatief over het karakter van de personen en van hun relatie. En dus heel
functioneel.

Onderwijs
In het literatuuronderwijs is seks op papier ook vaak problematisch. Leeftijd,
hormonen en een wellicht iets vrijere opvoeding dan ‘vroeger’ zorgen ervoor dat de
evocatie voor veel leerlingen geen probleem is, maar de respons blijft beladen. Dat
leidt tot opmerkingen in leesverslagen als ‘In Turks fruit zit wel érg veel seks, en erg
grof taalgebruik!’
Mijn reactie-in-de-kantlijn is dan vaak: ‘Werd je erdoor verrast, was je daarvan
niet op de hoogte? En, wat vond je daarvan?’ Het weerwoord luidt meestal: ‘Ik had
dat al wel gehoord, en ik vond het geen probleem.’ Als ik op dit soort opmerkingen
eens doorvraag, komt ook vaak het eerlijke antwoord: ‘Je kunt toch moeilijk
opschrijven dat je het opwindend vond?’
Geen enkele leerling zou met alle ‘voorlichtingsmogelijkheden’ die er zijn rondom
boeken (flaptekst, informatie op sites zoals www.dossierlezen.nl, opmerkingen van
klasgenoten, informatie van de kant van de docent) onverhoeds geconfronteerd
hoeven te worden met literaire teksten die hij verwerpelijk vindt. Wie nu nog Turks
fruit openslaat zonder te weten dat hem een stevige portie sekspassages te wachten
staat, is naar alle waarschijnlijkheid opgegroeid op Rottumerplaat.
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Opmerkingen over ‘grof taalgebruik’ zijn soms ook ronduit positief van toonzetting:
‘Dat is tenminste écht, niet van die literaire taal!’ Soms

reageert men ook afkeurend, maar dan omdat het zwart-op-wit allemaal wat harder
klinkt dan op het schoolplein of tijdens het uitgaan.
Leerlingen snappen vrijwel zonder uitzondering dat het taalgebruik van Bor, in
het gelijknamige boek van Joris Moens, of van de naamloze hoofdpersoon in Red
ons, Maria Montanelli, van Herman Koch, precies de taal is die een jongere in zo'n
situatie, in zo'n milieu gebruikt.
Naarmate de sfeer in een klas ‘veiliger’ is, wordt het bespreken van een verhaal
waarin seks voorkomt natuurlijk gemakkelijker. Eenvoudig valt dan te demonstreren
wat hierboven werd gesteld: dat seks ‘gewoon’ een van de aspecten van het menselijk
bestaan is, dat dus in literatuur opduikt.

Porno
Rondom boeken met seks valt nogal eens de term ‘porno’. Met die term, met dat
etiket wordt dan morele afkeuring uitgesproken over zo'n boek.

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

9
De vraag is wat verstaan moet worden onder porno. In een klassieke beschouwing
van de hand van Eberhard Kronhausen en Phyllis Kronhausen, Pornography and
the law, in Nederland vertaald door Jacques de Haan en uitgegeven door Bert Bakker
in de Ooievaarreeks, komen de auteurs tot de conclusie dat porno een kwestie is van
‘bedoeling, inhoud en structuur’. Nadat ze hebben laten zien dat een kreet als
‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ haast niet te hanteren is vanwege het subjectieve
karakter, leggen ze dus de nadruk op het werk. Maar de ‘bedoeling’ van de auteur
is mijns inziens al evenmin te hanteren. Als de auteur daar al over te bevragen is, in
hoeverre is zijn antwoord dan betrouwbaar?
Porno is een wisselwerking tussen tekst en lezer. Strikt genomen is een tekst een
verzameling inktvlekken; de lezer maakt er woorden van, associaties, beelden, een
verhaal. Natuurlijk doet hij dat binnen de marges die de auteur in zijn woordkeus
heeft vastgelegd. De tekst is de routekaart, de plattegrond van de wandeling die de
lezer maakt. Een NS-wandeling - routebeschrijving af te halen op het station - kan
als schitterend, romantisch, stomvervelend, voorspelbaar et ceterea ervaren worden.
Schoonheid, maar ook obsceniteit zit in the eye of the beholder, of in the ‘I’ of the
beholder, zoals Norman Holland dat fraai formuleert. Een voorbeeld: enige tijd
geleden werd een foto van de fotografe Rineke Dijkstra, van een peuter, wijdbeens
bloot op het strand aan het spelen, die eerst alleen maar vertedering opwekte, van de
ene dag op de andere veroordeeld als ‘kinderporno!’ en prompt van de expositie
verwijderd, omdat the eye, the ‘I’ van enkele bezoekers er op een vooringenomen
manier tegenaankeek. Zo kun je van elke tekst waarin seksuele zaken spelen porno
maken. In menig bijbelboek uit het Oude Testament bijvoorbeeld zijn dan
‘pornopassages’ aan te treffen: van echtelijk samenzijn tot overspel, incest en
verkrachting. Natuurlijk, naarmate een auteur meer inzoomt op het kruis van zijn
hoofdpersonen, is de kans op een ‘pornografische beleving’ groter dan wanneer
voortdurend alleen maar hoofd en hersenen, cognitieve zaken ‘in beeld zijn’. Maar
het is uiteindelijk onze fantasie die van het materiaal op de routekaart een ‘ervaring’
een ‘beleving’ maakt. En of we dan door wat onze fantasie tot stand brengt geraakt
worden, zit 'm voor een belangrijk deel in onszelf. Een tekst waarin alleen maar
‘mechanisch’ met seks wordt omgegaan, zal velen al snel vervelen, tenzij men uit is
op een moment van opwinding. Dat type tekst heeft veel overeenkomsten met lectuur,
met verhalen uit Bouquet- en Jasmijnreeks: ongeloofwaardige verhalen die wel even
een plezierig gevoel kunnen geven, maar elke lezer, tenzij volstrekt wereldvreemd,
begrijpt dat de relatie met de werkelijkheid uiterst gering is. Een tekst die ons een
kijk geeft op de beleving van seks, de zelfrealisatie van mensen via seks, heeft die
relatie met de werkelijkheid wel. Of seks in het verhaal nu een grote plaats inneemt
of niet, als de beschrijving daarvan inderdaad zoals boven beschreven, bijdraagt aan
een beter doorzien van het karakter en gedrag van de hoofdpersoon, dan is die seks
functioneel en de beschrijving zinvol. Wie - ik schreef het boven al - volstrekt
harmonieus is wat betreft zijn seksualiteit zal bij registratie van seks in literatuur
geen frictie ervaren; met een ‘psychiaterblik’ zal hij seksuele gedragingen waarnemen.
Maar bij alle anderen (99,8% van de mensheid, inclusief de schrijver dezes) raakt
de confrontatie met seksuele passages de onevenwichtigheid van de eigen seksualiteit:
brengt opwinding en/of afkeuring teweeg: afkeuring over seksuele gedragingen van
een ander, afkeuring over je eigen opwinding, of afkeuring over het feit dat een ander
zich permitteert wat jij je niet toestaat, of wilt of kunt toestaan.
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De kreet ‘porno’ is dan alleen maar een uiting van de eigen onevenwichtige
houding, geen feitelijke benadering van een genre.

Verrijking
We zijn aan conclusies toe. Ieder heeft zijn eigen smaak, en zijn eigen normstelsel.
Iedereen bepaalt dus zijn eigen grenzen. Morele afkeuring mag natuurlijk een rol
spelen in iemands waardeoordeel over een literaire tekst, mits dat als zodanig wordt
herkend en aangegeven. Het verwerpen van zo'n tekst op grond van ‘oneigenlijke
motieven’ vertroebelt de discussie.
We zouden onze eigen moeite met seks niet moeten projecteren op leerlingen.
Verbieden van boeken is zinloos: een verboden boek is een aantrekkelijk boek. Een
‘begeleide confrontatie’ is veel nuttiger. Meelezen met pubers is voor ouders én
docenten een belangrijk ‘wapen’: via de omweg van een boek is een gesprek over
taboezaken goed mogelijk. Dus lees samen met uw kind of uw leerlingen Van Royen,
Wolkers, Giphart, Brett Easton Ellis en Catherine Millet en probeer uw eigen
leeservaringen kritisch te bezien en te vergelijken met die van de nieuwe generatie.
Niet gemakkelijk, wél uitermate waardevol, leerzaam en verrijkend!
Joop Dirksen, redacteur van Tsjip/Letteren, is leraar Nederlands en CKV-1 aan het
Pleincollege Eckart in Eindhoven. Hij is auteur van Handleiding leesdossier en van
Dossier lezen, een literatuuronderwijsmethode van ThiemeMeulenhoff.
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Geloven en geloven is twee
Over Het boek van alle dingen van Guus Kuijer
In de jaren zestig verdwenen de protestants-christelijke en katholieke
kinderboeken uit het algemene beeld van de kinderliteratuur. Daarmee
was de aanwezigheid van God en geloof in teksten voor kinderen niet
langer meer vanzelfsprekend. Kritische pedagogen ontdekten begin jaren
zeventig het kinderboek als een interessante mogelijkheid om kinderen
maatschappijbewust te maken. De bestaande kinderboeken waren daarvoor
naar hun mening ongeschikt, omdat het wereldbeeld daarin totaal
verouderd was. Hun pleidooi voor een nieuw soort boeken met informatie
over eigentijdse problemen als milieuvervuiling, rassendiscriminatie,
abortus en echtscheiding had een stroom van hyperrealistische boeken tot
gevolg. Voor religie was geen aandacht, omdat het niet werd beschouwd
als een actueel thema. In één opzicht vertoonden deze boeken echter wel
overeenkomst met de orthodoxe kinderboeken over het geloof: de auteurs
ervan hadden een boodschap die zij op een zo direct mogelijke manier
aan de lezers probeerden over te brengen.
Helma van Lierop-Debrauwer
De boeken hadden niet zozeer een literaire als wel een sociaal-historisch achtergrond.
Het verhaal en de psychologie van de personages deden niet ter zake. Kritiek op deze
boeken bleef niet lang uit. Een belangrijk bezwaar was dat er weinig ruimte was voor
de verbeeldingskracht van de lezer. De reactie kwam in de vorm van boeken
geschreven door auteurs die in de eerste plaats geïnteresseerd waren in literatuur, in
het schrijven van een goed verhaal. Sinds de jaren tachtig heeft de jeugdliteratuur
zich in literair opzicht sterk ontwikkeld. In het hedendaagse kinderboekenaanbod
zijn veel boeken te vinden die in alle opzichten beantwoorden aan de kenmerken die
Rita Ghesquiere in Het verschijnsel jeugdliteratuur onder verwijzing naar Roman
Ingarden als wezenlijk voor literatuur beschouwt: harmonie tussen vorm en inhoud
en onuitgesproken zingeving. Veel kinderboekenschrijvers van nu stellen de grote
vragen die bij het leven horen, maar geven niet meer de pasklare antwoorden van de
alwetende opvoeder. Net als schrijvers voor volwassenen zijn veel hedendaagse
auteurs op zoek naar de geheimen van het bestaan en verkennen ze de grote thema's
uit het leven. Eén van die thema's is religie en de communicatie daarover.

God is een verzinsel
De hernieuwde aandacht voor religieuze thema's is op zich niet verwonderlijk.
Kinderen zijn, misschien nog wel meer dan volwassenen, bezig met vragen over
leven en dood, vragen naar het ontstaan en naar het hoe en waarom van de dingen.
De vraag of God bestaat is ook zo'n levensvraag die kinderen zichzelf, maar vooral
ook hun omgeving stellen. En die omgeving heeft het daar vaak moeilijk mee. Een
bekend voorbeeld van een boek waarin een zoektocht naar God op een heel zuivere,
vanzelfsprekende manier is verwoord, is Robin en God van Sjoerd Kuyper dat in
1996 verscheen. Juist omdat Kuyper nergens de indruk wekt dat hij het antwoord op
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de gestelde vragen over God weet, is het een authentiek verhaal geworden. De jury
die het boek in 1997 een Gouden Griffel toekende sprak van ‘het ingenieuze van de
eenvoud’ en ‘het raffinement van het vanzelfsprekende’. De kracht van Robin en
God is dat de grote levensvragen waarmee Robin zich bezighoudt niet los staan van
de alledaagse werkelijkheid. De gedachten van Robin over God en de gesprekken
tussen hem en zijn opa krijgen een plaats tussen de dingen van alledag, zoals het
kopen van nieuwe schoenen en het spelen in de sneeuw. Zonder te forceren en zonder
te moraliseren
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beschrijft Kuyper verschillende manieren van geloven. Hij blijft daarbij steeds binnen
de kinderlijke ervaringswereld. Met zijn talloze vragen naar het ‘waarom’ van alles
is de vijfjarige Robin heel herkenbaar voor jonge kinderen van zijn leeftijd, maar
eigenlijk voor iedereen die ooit vijf jaar is geweest.

Traditioneel maar niet dogmatisch
Een andere hedendaags auteur die omgang met (on)gelovigheid in zijn boeken
thematiseert, is Guus Kuijer. Veel scherper dan Sjoerd Kuyper zet hij zich af tegen
wat in een interview van Judith Eiselin met de auteur ‘het religieuze fundamentalisme’
wordt genoemd. Dat was zo in zijn vijf boeken over Polleke en dat is zo in het in
2004 verschenen Het boek van alle dingen. De elfjarige Polleke is een ondernemend
meisje dat met een open blik

naar de wereld kijkt. Vooral het geloof van mensen in haar omgeving heeft haar
bijzondere interesse, ook al zegt ze in Het is fijn om er te zijn van zichzelf: ‘Ik ben
niks van me geloof.’ Bij monde van Polleke laat Kuijer zien dat er verschillende
manieren zijn om zin te geven aan het leven. Een open oog en oor voor elkaar en
wederzijds respect maakt het mogelijk dat gelovigen en ongelovigen samen met
elkaar in gesprek raken. De grootouders van Polleke zijn christelijk en geloven op
een traditionele manier zonder dogmatisch te zijn. Pollekes vader heeft zich altijd
tegen zijn christelijke opvoeding afgezet. Hij is een twijfelaar die moeite heeft zijn
weg te vinden in het leven. Mimoen, het vriendje van Polleke, is moslim.
Terwijl ze zich zorgen maakt om haar vader en soms boos wordt over de
cultuurverschillen die haar vriendschap met Mimoen zo ingewikkeld maken, voelt
Polleke zich veilig bij opa en oma die haar op een open manier deelgenoot maken
van hun geloof. Als ze in Voor altijd samen amen bij hen logeert, nodigen ze haar
uit om ook te bidden:
‘“Wil je bidden?” vroeg opa aan tafel.
“Ja,” zei ik. “Dat ik later een boerderij heb. Dat Polleke (haar kalf; HvL) bij me
woont. En dat ze nooit wordt geslacht.” “Amen,” zei opa.
“Heb ik nou al gebeden?” vroeg ik. “Ik had me ogen niet eens dicht!”
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“Dat hoeft niet hoor,” zei oma.
“Wat bid je voor Gerrit (de vader van Polleke en de zoon van opa en oma; HvL)?”
vroeg opa.
“O ja,” zei ik. Ik sloot mijn ogen. “Dat Spiek (de bijnaam van Pollekes vader;
HvL) me zijn gedichten voorleest op mijn boerderij.”
“Amen,” zeiden opa en oma tegelijk.
“Je kan goed bidden voor iemand die niks van zijn geloof is,” zei opa. Hij schepte
zijn bord vol aardappelen.
“Ja, je bidt heel mooi,” zei oma.
Ik zag dat ze 't meenden en daar was ik trots op.’ (p. 74)
De verontwaardiging van Kuijer was groot toen recensent J. Mijnders van het
Reformatorisch Dagblad de spontane gebedjes van Polleke verkeerd noemde, omdat
ze daarmee zou spotten met het bidden. In zijn laatste Polleke-boek, Ik ben Polleke
hoor! volgt Kuijers reactie. Daarin wordt ouderling Fijnders opgevoerd die na de
opmerking dat Polleke van het bidden iets lachwekkends maakt door Pollekes vader
en met toestemming van oma het huis wordt uitgezet als hij daar op bezoek is.

Een gelovige Thomas
De humoristische wijze waarop Kuijer in de boeken over Polleke de religieuze
rechtlijnigheid aan de kaak stelt, maakt
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in Het boek van alle dingen plaats voor bittere ernst, al klinkt ook in dit boek zo nu
en dan de typische Kuijer-ironie door. Opnieuw laat de schrijver zien hoezeer geloven
en gelovig zijn hem intrigeert en, als het fundamentalisme betreft, irriteert. Ditmaal
doet hij dat via de negenjarige Thomas voor wie het geloof een serieuze zaak is, ook
al denkt zijn vader steeds dat hij er de spot mee drijft. Zijn vader is streng godsdienstig
en duldt, zeker in geloofskwesties, geen tegenspraak. Iedere dialoog wordt door hem
bij voorbaat onmogelijk gemaakt. God is in alles zijn morele ijkpunt. Van literatuur
moet hij niet veel hebben:
‘In die boeken [...] staan meningen van mensen. In de Bijbel staan geen meningen,
maar waarheden. Omdat de Bijbel Gods woord is.’ (p. 61)
Hij terroriseert zijn vrouw en kinderen en deinst er niet voor terug hen te slaan als
zij het geloof niet serieus genoeg nemen naar zijn oordeel. Hierdoor voelt Thomas
zich schuldig. Hij blijft overeind door zijn grote fantasie die ook zijn heel eigen
manier van geloven bepaalt. Hij schrijft in een schrift dat hij Het boek van alle dingen
noemt en voert gesprekken met de zoon van God. Aan hem legt hij zijn onorthodoxe
gedachten over het geloof voor en bij hem vindt hij troost:
‘De Here Jezus keek Thomas aan en legde Zijn hand op zijn hoofd. “Je bent sterk
Thomas,” zei hij. “Je bent sterk omdat je lief bent, zul je dat onthouden? Wij hierboven
zijn trots op je. Geloof je dat?”
“Ja Here Jezus,” zei Thomas.
“Zeg maar Jezus,” glimlachte de Heer.
“Je bent namelijk Mijn lievelingsjongen. Misschien neem Ik je wel tot Mij.” [...]
“Dat lijkt me mieters Jezus,” zei Thomas. Toen sliep hij in.’ (p. 54)
Thomas wil wraak nemen op zijn vader en vindt dat hij getroffen moet worden
door de plagen van Egypte. Dergelijke bijbelse verwijzingen zijn er veel in het boek.
De ruimte om naar de bijbel te verwijzen en er letterlijk uit te citeren heeft Kuijer
voor zichzelf gecreëerd door in de proloog duidelijk te maken dat het gaat om
herinneringen van een volwassene aan een negenjarige. Dat jonge kinderen misschien
niet alles zullen begrijpen, is voor Kuijer geen probleem. Ook Thomas snapt niet
alles van wat hij hoort, maar dat verdiept juist zijn religieuze ervaring: ‘Thomas hield
van woorden, vooral als hij ze niet begreep.’ (p. 57)
Het boek van alle dingen is voor driekwart een beklemmend boek, misschien soms
te beklemmend, omdat Kuijer in zijn afkeer van orthodoxie zo nu en dan eenzelfde
rechtlijnigheid toont, met name in zijn tekening van de personages. Het hoopvolle
einde staat met de zwaarte van de rest van het boek in onverwacht contrast. Met hulp
van een buurvrouw, komen Thomas, zijn moeder en zusje, in opstand tegen hun
vader en komt er ruimte voor meer openheid en vrolijkheid. Deze buurvrouw opent
Thomas' ogen voor de mooie dingen van het leven, zoals muziek en literatuur. En
ze leert hem dat angst een slechte raadgever is. Dit positieve slot is een bewuste
keuze van Kuijer, zo blijkt uit het eerder genoemde interview:
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‘Helemaal uitzichtloos kan niet. [...] Niet voor kinderen. Alles kapot, dat is meer iets
voor volwassenen. Een vage doodswens zit er trouwens wel in, ik keek er zelf van
op.’
Met dat laatste doelt Kuijer op het zojuist geciteerde gesprek tussen Jezus en Thomas,
waarin Thomas op de opmerking van Jezus dat hij hem misschien wel tot zich zal
nemen, reageert met: ‘Dat lijkt me mieters Jezus.’
De enigszins onevenwichtige structuur van het boek wordt ruimschoots
gecompenseerd door de stijl van Kuijer. Met een trefzekere woordkeus en korte,
maar uiterst krachtige zinnen slaagt hij er in, ogenschijnlijk als vanzelf, een toon te
vinden die in harmonie is met de inhoud.

Literaire dialoog
Wanneer recente kinderboeken als die van Sjoerd Kuyper en Guus Kuijer worden
afgezet tegen de religieuze kinderboeken uit het verleden, dan valt op dat anders dan
eerder vaak het geval was ethiek en esthetiek elkaar niet langer uitsluiten. De inhoud
bepaalt de vorm en omgekeerd. Een protestantschristelijk auteur als W.G. van de
Hulst was met zijn boeken waarin moraal en verhaal op een natuurlijke wijze met
elkaar verweven waren, zijn tijd vooruit. Maar Van de Hulst schreef zijn boeken wel
vanuit één perspectief, namelijk het protestants-christelijke. Hedendaagse auteurs
als Kuyper en Kuijer zijn vooral geïnteresseerd in de dialoog, in het op een
respectvolle en open manier omgaan met de eigen religie en die van een ander. Eén
van de functies die in de literatuurtheorie aan literatuur wordt toegeschreven, is ‘de
vervreemding’. Vaak wordt verondersteld dat deze functie enkel betrekking heeft
op esthetische aspecten als structuur en stijl. Dit deautomatiseren kan echter ook de
morele kwesties betreffen die in literaire teksten aan de orde gesteld worden.
Literatuur kan een andere kijk op de werkelijkheid geven, kan de lezer nieuwe
perspectieven bieden. Precies die functie is aanwezig in de besproken boeken, zowel
voor wat de vorm als de inhoud betreft. De opgelegde moraal heeft plaats gemaakt
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voor een literaire dialoog over verschillende manieren van geloven.
Helma van Lierop-Debrauwer is bijzonder hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur
(Annie M.G. Schmidtleerstoel) aan de Letterenfaculteit van de Universiteit Leiden
en hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur aan de Letterenfaculteit van de Universiteit
van Tilburg.
Dit artikel is een sterk ingekorte versie van de lezing ‘Meer dan een opgelegde
moraal’, gehouden op 10 maart 2004 tijdens het congres ‘(Mis)communicatie tussen
(on)gelovigen’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Judith Eiselin, ‘Een hart als een kerkdeur. Guus Kuijer en het religieuze
fundamentalisme.’ In: NRC Handelsblad, 6 februari 2004.
Rita Ghesquiere, Het verschijnsel jeugdliteratuur. Amsterdam/Leuven: Acco,
2000.
J. Hakemulder, ‘De psychologische effecten van literatuur. Hoe “mooi” betekenis
kan hebben.’ In: Leesgoed, 25 (1999), 6: 231-233.
Guus Kuijer, Voor altijd samen amen, 1999; Het is fijn om er te zijn, 2000; Het
geluk komt als de donder, 2000; Met de wind mee naar de zee, 2001; Ik ben
Polleke hoor!, 2002; Het boek van alle dingen, 2004. Alle boeken verschenen
bij Querido, Amsterdam.
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Christelijk is niet hetzelfde als christelijk
Literatuuronderwijs op christelijke scholen
‘Lezen voor je lijst’ bij het vak Nederlands is op alle scholen voor
voortgezet onderwijs een alledaags verschijnsel. Maar leerlingen aan het
lezen te krijgen en te houden is een energieke klus waar menig leraar
Nederlands zo nu en dan een diepe zucht bij slaakt. Want in dit
computertijdperk vinden hedendaagse jongeren computeren, spelletjes
doen en chatten veel leuker dan ‘een boek lezen’ en wat is duffer dan
verplicht met een boek op de bank te moeten zitten? Er worden
leesbevorderingprogramma's bedacht, zoals Bazar, en de diverse methoden
Nederlands besteden aandacht aan boekfragmenten, alle met de bedoeling
jongeren alsnog de waarde en het plezier van lezen en taal mee te geven.
Dat leerlingen moeilijk aan het lezen te krijgen zijn is vooral zo jammer
wanneer je beseft en weet dat er zoveel mooie boeken op de markt zijn
gericht op adolescenten. Een heel scala aan puberonderwerpen wordt
beschreven in de huidige adolescentenromans, genoeg voer om je heerlijk
mee te identificeren. Maar wat als je er geen zin in hebt? Of als je er geen
weet van hebt?
Marjolein Lolkema en Annemarie Prins
Ook scholen met een christelijke identiteit zijn bezig leerlingen aan het lezen te
krijgen. Ook zij hebben te maken met ongemotiveerde leerlingen, daarin verschillen
christelijke jongeren niet van hun leeftijdsgenoten.
Leerkrachten op deze scholen hebben weer met andere aandachtspunten te maken.
Zij hebben wel kennis van het aanbod op het gebied van adolescenten- en literaire
romans, maar: willen en kunnen zij alles gebruiken wat op de markt verschijnt? Hier
komen regelmatig praktische en ethische bezwaren om de hoek kijken, want om met
Willem Elsschot te spreken: ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren, en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren.’
Voor wij verder gaan, maken we even een kort uitstapje naar het verschil tussen
christelijk en christelijk. Dit is niet in één noemer te vatten, en we moeten er voor
waken spraakverwarring te voorkomen. We gaan in dit onderdeel geen schoolstrijden
en kerkscheuringen uitleggen; wel is het nodig de verschillende kleuren aan te geven
van de stromingen die er zijn.

Christelijk en christelijk
De grootste groep scholen in Nederland is algemeen christelijk, katholiek of openbaar.
Op deze scholen wordt iedereen toegelaten; het is de school uit de buurt of de school
die goed bekend staat. Daarnaast bestaan er groepen scholen die werken met een
specifiek toelatingsbeleid gericht op een bepaalde doelgroep. Zo zijn er binnen de
laatstgenoemde groep hervormde scholen, reformatorische scholen, gereformeerde
scholen en evangelische scholen. Ook islamitische scholen hebben een toelatingsbeleid
gericht op een bepaalde doelgroep, maar vallen buiten bestek van dit artikel.
Hervormde en reformatorische scholen vinden hun achterban in de orthodoxe
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stromingen van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten. Zij hechten
sterk aan een letterlijke uitleg van de bijbel, wat zich kan uiten in kledingvoorschriften
en ‘wereldmijding’. Deze achterban stemt veelal SGP.
Gereformeerde scholen zijn scholen die verbonden zijn aan de Gereformeerde
Kerk (vrijgemaakt). Ouders uit andere kerken kunnen na een gesprek toegelaten
worden. Deze scholen zijn trouw aan de bijbel, wat zich hier
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overigens niet vertaalt naar kledingvoorschriften of ‘wereldmijding’. De achterban
stemt vooral Christen Unie. Evangelische scholen zijn een jonge richting binnen het
onderwijs. Zij vinden hun achterban allereerst binnen de brede evangelische beweging
in Nederland, en daarnaast uit de evangelische stromingen binnen de Protestantse
Kerk in Nederland, de PKN, en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Zij hechten
aan een sterke ‘beleving’ van het geloof, zijn trouw aan de bijbel, maar met een ‘vrije
vormgeving’, met andere woorden: met zo weinig mogelijk vastgestelde regels. Ook
deze achterban past politiek gezien bij de Christen Unie.

Boekenkeuze
Wanneer we spreken over boekenkeuze zien we het volgende verschijnsel binnen
de genoemde christelijke scholen: de algemeen christelijke scholen zullen een brede
keuze hebben, met nauwelijks of geen uitsluiting van bepaalde schrijvers. Men laat
zich leiden door de algemeen heersende moraal in Nederland, waarbij boeken die
strijdig zijn door discriminatie of racisme verboden zullen zijn, maar waarbij de
keuze verder zal worden overgelaten aan de leerling en zijn ouders.
Op gereformeerde, reformatorische en evangelische scholen zal in geval van
boeken met vloeken, grof taalgebruik, seks, occultisme en magie een andere keuze
gemaakt worden. Op gereformeerde scholen zullen bovengenoemde boeken ‘liever
niet’ gelezen worden, maar zal een sterk beroep gedaan worden op de
verantwoordelijkheid van de leerling en zijn ouders. Deze boeken, bijvoorbeeld de
Harry-Potterboeken, zullen niet worden geadviseerd, maar ook niet worden verboden,
met een appèl op de eigen verantwoordelijkheid.
Op reformatorische scholen zal een verbod zijn op boeken met vloeken, grof
taalgebruik, seks, occultisme en magie. Problematisch zijn boeken die gaan over een
levensstijl anders dan die van hen. Deze scholen zullen proberen te voorkomen dat
leerlingen hiermee in aanraking worden gebracht. Aan Harry-Potterboeken zullen
geen woorden worden vuil gemaakt: die lees je niet.
Evangelische scholen hebben in dezen een soort middenpositie. Ook zij zullen de
nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid bij boeken met grof taalgebruik, vloeken
en seks, maar zullen een uitdrukkelijk verbod of zware waarschuwing uitvaardigen
bij occulte boeken. Harry Potter is not done, maar wordt wel besproken in publicaties
vanuit de evangelische wereld.

Verouderd imago
Hoe staat het met het imago van boeken uitgegeven door uitgeverijen met een
christelijke identiteit? Daarvoor willen wij beginnen met een voorbeeld. Wij maken
gebruik van het boek Een ondoordachte belofte, geschreven door Alien Mol. Dit
boek gaat over Cherie en Janna. Zij luisteren in de schoolbus naar hun walkmans en
worden betrapt door de chauffeuse van de bus. De walkmans moeten worden
ingeleverd. Er gaat een aantal dagen overheen voordat Cherie en Janna zich moeten
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melden bij de schooldirecteur. Daar krijgen ze een preek over het gevaar van luisteren
naar muziek met een beat en ze moeten voor straf vier weken lang tijdens de
middagpauze werken in de schoolbibliotheek.
Daarnaast zullen de ouders worden ingelicht. De moeder van Cherie laat duidelijk
merken hoe teleurgesteld zij is in haar dochter:
‘“Oh, Cherie, Cherie,” had mams zachtjes gezegd. “Ik hou zo vreselijk veel van
je. Je hebt ons vertrouwen beschaamd, dat is waar, maar veel erger is het dat je je
ziel vergiftigd hebt. Oh Cherie, ik kan je heel gemakkelijk vergeven, maar jij moet
de Heere om vergeving vragen. Vergeet dat alsjeblieft niet, Cherie.”’ (p. 39)
Dit citaat geeft een idee van een christelijk jeugdboek uit de reformatorische hoek.
De auteur woont in de Verenigde Staten van Amerika, is dochter van Nederlandse
emigranten, en blijft als zodanig duidelijk hangen in de jaren vijftig. De Nederlandse
uitgever De Banier, een reformatorische uitgeverij, geeft haar boeken uit. Ze worden
dan ook vooral gelezen in kringen uit een orthodox protestantschristelijk milieu.
Deze boeken zijn geen brede vertegenwoordiger van ‘het christelijke jeugdboek’,
zij vertegenwoordigen slechts een kleine stroming. Helaas blijkt maar al te vaak dat
‘nietchristenen’ blijven hangen in dit imago: een soort verouderd ‘Van der
Hulst-imago’ bij boeken op christelijke grondslag.
Auteur Janne IJmker is één van de vertegenwoordigers van de nieuwe generatie
christelijke kinderboeken. Ter voorbeeld een citaat uit Mijn vriend Samuel:
‘Die keer verleidde ik Nelia om mijn taak over te nemen. Ik beloofde haar een potlood.
Ze eiste er tekenpapier bij. Met moeite en pijn in mijn hart haalde ik de twee
middenbladen uit mijn herbarium. Het was voor mij de enige mogelijkheid om aan
tekenpapier te komen. Ik scheurde hiervan vier tekenvelletjes en gaf Nelia er een
van. De rest bewaarde ik voor andere omkooppogingen.’ (p. 25)
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Wellicht is het interessant een overzicht te geven hoe het nu gesteld is met het
christelijke jeugdboek. Welke veranderingen vinden onder meer plaats en wat betekent
dit voor scholen met een christelijke identiteit?

Ontwikkelingen
Een kleine tien jaar geleden kwam een aantal christelijke jeugdboekenliefhebbers
bij elkaar. Ze spraken erover dat er zo weinig kwaliteit op de markt kwam vanuit het
christelijke jeugdboekenwereldje - en waarom dat zo was. En natuurlijk: of er iets
aan gedaan kon worden. Dit resulteerde in de oprichting van de Werkgroep
Christelijke Kinderboeken. Deze Werkgroep heeft zich vanaf die tijd actief opgesteld.
Er zijn ieder jaar actieboeken verschenen voor twee doelgroepen - van vier tot acht
jaar en

van negen tot twaalf jaar - geschreven door bekende christelijke kinderboekenauteurs.
De Christelijke Kinderboekenmaand werd in het leven geroepen, waarvan de start
elk jaar samenvalt met de jaarlijkse CLK-beurs, de vakbeurs voor de brede christelijke
boeken- en platenwereld.
Er werd bovendien een prijs ingesteld om kwaliteit binnen de christelijke
kinderboekenwereld te belonen: Het Hoogste Woord, de prijs voor het beste
christelijke kinderboek van het jaar.
Een christelijke kinderjury met de Eigen Wijs Prijs volgde al snel.
Tenslotte kon een eigen website niet achter blijven. De site
www.christelijkekinderboeken.nl informeert kinderen, hun ouders en het onderwijs
over christelijke kinderboeken en aanverwante activiteiten.
De doelstelling bij al deze activiteiten is vooral het stimuleren van auteurs,
uitgevers, redacteurs, boekhandelaren en bibliotheken om een betere kwaliteit
christelijke kinderboeken te schrijven, uit te geven, te verkopen en uit te lenen.

Een christelijk jeugdboek
Natuurlijk ontstond ook de discussie wat nu precies een christelijk kinderboek is.
Dit hoeven niet altijd verhalen te zijn waarin de kerk, het gebed en het bijbellezen
aan tafel de belangrijkste ingrediënten vormen.
Meer waardering vindt het standpunt waarbij het verhaal geschreven is vanuit de
normen en waarden die te vinden zijn binnen het christelijk geloof. Helaas moeten

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

wij constateren dat ook dit jaar weer het imago van christelijke jeugdboeken blijft
steken in de jaren vijftig. Zelfs in de onlangs verschenen Encyclopedie van de
jeugdliteratuur, samengesteld door onder anderen Joke Linders, worden uitsluitend
allang overleden christelijke auteurs genoemd en wordt de huidige nieuwe generatie
volkomen genegeerd. De Werkgroep Christelijke Kinderboeken heeft dus nog enig
‘zendingswerk’ te verrichten.
Op boekenlijsten in het regulier voortgezet onderwijs vindt men boeken van
schrijvers als Anke de Vries, Carry Slee, Bobje Goudsmit, Evert Hartman en Theo
Hoogenkamp. Schrijvers daarentegen als Ben Slingenberg, Frans van Houwelingen,
Janne IJmker, Henk Koesveld, Hans Mijnders, Anja Elshout en Guurtje Leguijt zijn
onbekend. Volgens ons een gemiste kans.
Henk Koesveld, zelf schrijver van historische jeugdboeken over de Middeleeuwen,
beschrijft in de bundel Bouwsel voor 't leven de praktijk als christelijke schrijver van
jeugdboeken:
‘Het is echter minder gemakkelijk dan het lijkt. Voor je het weet roffelen je
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vingers wat geijkte en misschien gewenste kreten op het toetsenbord. In je verhaal
wordt gebeden, wie weet ook nog gedankt. Er wordt door kinderen een kijkdoosje
gemaakt om geld op te halen voor de zending... Zodra een christelijk kind dit leest
is er misschien herkenning en dat hoeft niet verkeerd te zijn. Als een onkerkelijk
kind dit leest, zal het niet alles begrijpen. Ook nog niet zo erg. Wat ik wel jammer
vind is dat het christelijk element zo voorspelbaar goedkoop in het verhaal naar voren
komt.’
Daarnaast beschrijft Koesveld in hetzelfde artikel: ‘Zo zou het in een christelijk boek
moeten zijn. Heel gewoon, goed geschreven en spannend en dan toch flonkert daar
geloof. Vooral het flonkeren. Zomaar even neerzetten zonder de vaart uit je verhaal
te halen.’
De groep christelijke auteurs die kwalitatief goede verhalen willen schrijven, zonder
de moraliserende psalmen- en bijbeltoepassingen, groeit gelukkig gestaag. Steeds
vaker ziet men er uitdaging in om christelijke elementen subtiel te verwerken, in
plaats van een kind er met de neus bovenop te duwen.
In 2002 won Ben Slingenberg Het Hoogste Woord voor zijn boek Een e-mail van
Lumie. Naar aanleiding hiervan werd hij geïnterviewd door Andries Knevel in het
televisieprogramma Het elfde uur. Knevel was duidelijk verbaasd dat in het boek
het christelijk geloof nauwelijks ter sprake komt. Hierdoor was het boek immers niet
alleen leuk om te lezen voor kinderen met christelijke achtergrond, maar ook kinderen
met een nietchristelijke achtergrond konden het boek met veel plezier lezen. Het
antwoord van Slingenberg was duidelijk: ‘Ik wil geen opvoederige boeken schrijven
met een christelijk sausje. Geloofsopvoeding hoort thuis. En het hoort in de kerk. In
een boek vind ik het heel belangrijk, en dat kun je ook een christelijk principe noemen,
dat kinderen leren mee te voelen, mee te lijden, mee te leven.’

Boekfragmenten in taalmethoden
Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor scholen met een christelijke identiteit?
Via de diverse taalmethoden komen leerlingen veelvuldig in aanraking met een breed
scala aan boekfragmenten. Een veelgehoorde klacht van leerkrachten Nederlands op
deze scholen zijn de welhaast provocerend gekozen fragmenten. Over de taalmethode
zelf is men tevreden en men wil hier bijzonder graag mee werken, maar de
leerkrachten lopen desondanks tegen principiële problemen aan. Met regelmaat
worden in de methoden fragmenten gekozen van auteurs als Paul van Loon en J.K.
Rowling. Leerkrachten zouden graag zien dat de fragmenten met meer voorzichtigheid
zouden worden gekozen. Natuurlijk zijn er leerlingen die thuis Harry-Potterboeken
en de Griezelbus-serie lezen. Er zijn ouders die daar geen problemen mee hebben.
Maar net zoals christelijk niet hetzelfde is als christelijk, zo leven er bij ouders met
dezelfde achtergrond verschillende meningen. Scholen zijn verplicht om met alle
ouders rekening te houden.
Het gaat erom dat jongeren plezier in lezen en taal krijgen en dit is niet alleen te
realiseren met fragmenten uit boeken als deze. Er is een enorm aanbod aan de meest
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prachtige adolescentenromans. Uitgeverijen kunnen bij het kiezen voor fragmenten
in taalmethoden gebruik maken van dit enorme aanbod en zouden best rekening
kunnen houden met doelgroepen die principiële bezwaren hebben met bepaalde
teksten. Daarbij kan misschien ook aangetekend worden dat voor jongeren de weg
naar auteurs als Van Loon en Rowling gemakkelijker te nemen is, deze titels lijken
hun weg wel te vinden naar de jongeren. Beter is het hen via taalmethoden ook in
aanraking te brengen met titels die zij minder snel tot zich zullen nemen.

Boeken voor de lijst
Niet alleen komen leerlingen met boeken in aanraking via de taalmethoden, natuurlijk
bestaat ook nog steeds het bij scholieren beroemde ‘lezen voor de lijst’.
Literatuurlijsten zijn zeer gevarieerd, zoveel verschillen als er zijn tussen de
verschillende christelijke scholen, zoveel variaties zijn er in literatuurlijsten. Scholen
op reformatorische grondslag zullen de zogenaamde moderne Nederlandse auteurs
voor het merendeel mijden, terwijl scholen op gereformeerde grondslag deze auteurs
niet bij voorbaat afwijzen. Voor alle scholen geldt wel dat men vooral voldoende
alternatieven beschikbaar wil hebben - Robert Haasnoot naast Maarten 't Hart, Joke
Verweerd naast Lydia Rood. Toch worden leerkrachten Nederlands op scholen met
een christelijke identiteit geconfronteerd met reacties van anderen wanneer de door
hen samengestelde literatuurlijst te veel afwijkt van de normen en waarden van
‘algemene’ scholen. De algehele teneur is dat er weinig tot geen begrip is voor
doelgroepen met een christelijke identiteit. Verdediging van de eigen normen en
waarden gelden meer als regel dan het bewaren van respect voor elkaars werkwijze.
Misschien dat men verwacht dat de literatuurlijsten van scholen met een christelijke
identiteit in plaats van met de tijd meegaan, zijn blijven stil staan bij titels als In zijn
armen de lammeren van Cornelis Lambregtse en De dood van een non van Maria
Rosseels. De
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ervaring leert echter dat de literatuurlijsten bestaan uit een interessante mix van
klassiekers en moderne literatuur. En is het niet zo dat in de canon van literatuur ook
al jarenlang dezelfde titels voorkomen? Uitgeverijen met een christelijke achtergrond
geven met regelmaat kwalitatief zeer goede romans uit met literaire competenties.
Zo kunnen ook literatuurlijsten van christelijke scholen blijven evolueren.

Literatuurlijst van christelijke kinderboeken
Lenze L. Brouwers, Lieve vader, vuile schurk (vmbo)
Iny Driessen, Abigail (vmbo, havo)*
Anja Elshout, Dansen in het bos (vmbo)
Ed Franck, Salome (vmbo, havo)*
Robert Haasnoot, Waanzee (vmbo, havo, atheneum)*
Frans van houwelingen, De witte kiezel (vmbo, havo)
Janne IJmker, Mijn vriend Samuel (vmbo)
Henk Koesveld, Boudin, de nar van Monnikenrede (vmbo)
Tsafira Levy, Hadassa (vmbo)
Arjen Miedema, Gesprekken met Gabriël (havo, atheneum)
Jan Monsuur, De dochter van de poppenspeler (vmbo)
Pieter Nouwen, Het negende uur (havo, atheneum)
Gerry Velema, Dodelijk verliefd (vmbo)
Joke Verweerd, Wintertuin (vmbo, havo, atheneum)
C. Visser-Sluiter, Bloedrode wanten (vmbo)
Floortje Zwigtman, Wolfsroedel (havo, atheneum)*

Tenslotte
Literatuuronderwijs op scholen met een christelijke grondslag is een boeiende wereld
die niet stil blijft staan, maar voortdurend in beweging is. Een nieuwe generatie
auteurs vindt haar weg op de boekenmarkten. Een generatie die het christelijke geloof
op een natuurlijke manier verwerkt, waardoor een bredere doelgroep nu ook plezier
kan hebben van de door hen geschreven boeken. Wij hopen dat wij door middel van
*

*

*

*

deze titels zijn niet afkomstig van een uitgeverij met een christelijke achtergrond, maar gezien
de gebruikte christelijke thematiek wel uitermate geschikt voor scholen met een christelijke
identiteit.
deze titels zijn niet afkomstig van een uitgeverij met een christelijke achtergrond, maar gezien
de gebruikte christelijke thematiek wel uitermate geschikt voor scholen met een christelijke
identiteit.
deze titels zijn niet afkomstig van een uitgeverij met een christelijke achtergrond, maar gezien
de gebruikte christelijke thematiek wel uitermate geschikt voor scholen met een christelijke
identiteit.
deze titels zijn niet afkomstig van een uitgeverij met een christelijke achtergrond, maar gezien
de gebruikte christelijke thematiek wel uitermate geschikt voor scholen met een christelijke
identiteit.
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dit artikel duidelijk hebben kunnen maken hoe het gebruik van boeken in het
literatuuronderwijs op scholen met een christelijke identiteit wordt beleefd.
Marjolein Lolkema en Annemarie Prins zijn beide lid van de Wergroep Christelijke
Kinderboeken en jurylid voor Het Hoogste Woord. Daarnaast zijn zij redactielid van
www.christelijkekinderboeken.nl. Marjolein Lolkema werkt bij de Bibliotheekstichting
Zwartewaterland.

Gebruikte en aanbevolen literatuur
Alien Mol. Een ondoordachte belofte. Utrecht: De Banier, 2001.
Janne IJmker. Mijn vriend Samuel. Kampen: Callenbach, 2002.
Ben Slingenberg. In: Het elfde uur, 1 oktober 2002, te vinden op de website
www.eo.nl/portals/programs/.
Joke Linders, Jan van Coillie, Selma Niewold en Jos Staal (red.). Encyclopedie
van de jeugdliteratuur. Baarn/Groningen: De Fontein/Wolters-Noordhoff, 2004.
Henk Koesveld, ‘De schrijver tussen schrift en scherm’. In: Jacques Dane en
George Harinck (red.), Bouwsel voor 't leven. De traditie van de protestantse
kinderliteratuur. Zoetermeer, Meinema, 2003, p. 167-177.
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CKV vanuit traditie en levensvisie
De vrije school en kunstzinnige vorming
Een brede kunstzinnige vorming met aandacht voor de wereldliteratuur
en ervaringsgericht leren lijkt de laatste jaren in het voortgezet onderwijs
een belangrijke vernieuwing. Toch wordt op de vrije school al vanaf 1920
wereldliteratuur gegeven en spelen volledige klassen jaarlijks een klassiek
of modern-klassiek toneelstuk. Kunstzinnige vorming is geen afzonderlijk
onderdeel van het lesprogramma, maar een wezenlijk onderdeel van een
doorlopende leerlijn met dwarsverbanden naar andere vakken en een
streven om aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling. Hoewel ook
andere scholen het belang van deze geïntegreerde aanpak steeds meer
inzien, blijft de vrije school zich onderscheiden door een eigen kijk op
pedagogiek en didactiek. Het vak CKV met aandacht voor
toneelgeschiedenis en wereldliteratuur krijgt in zo'n context een speciale
invulling. Dit artikel gaat in op de werkwijze van de oudste vrije school
in Nederland, in Den Haag, met daarbij de aantekening dat iedere
werkwijze nauw samenhangt met de mogelijkheden en wensen van de
betrokken docenten en dat deze beschrijving dus geen blauwdruk is. Omdat
het op de vrije school gebruikelijk is dat je alleen dát doet wat je zelf kunt
‘vullen’, is dit een verhaal op persoonlijke titel.
Roelof Jan Veldkamp

Achtergrond
De vrije scholen vinden hun oorsprong in de inzichten van Rudolf Steiner, de
antroposofie. Belangrijk is de idee dat een mens meerdere levens op aarde doormaakt
en dat er een samenhang is tussen deze levens, een lot. Een mens komt op aarde met
een doel en zoekt een lichaam, een instrument dat voor dit doel kan dienen. Dit doel
leeft niet in ons bewustzijn: we weten aanvankelijk nog niet wat we willen. Om daar
achter te komen is het van belang dat de talenten van elk kind zoveel mogelijk tot
ontwikkeling worden gebracht. De opvoeding mag er niet op gericht zijn een kind
aan te passen aan de samenleving, het doel is dat het kind later op een creatieve,
natuurlijke manier een eigen vorm zal kunnen geven aan zijn leven en aan het
samenleven met zijn medemensen. Deze visie vormt overigens geen lesstof voor de
kinderen.
In Nederland zijn momenteel meer dan honderd basisscholen en zestien scholen
voor voortgezet onderwijs. Wereldwijd gaat het om ruim 700 scholen, verspreid over
alle continenten en met een grote onderlinge overeenkomst. In 1919 ontstond in
Stuttgart de eerste vrije school, in Nederland werd de eerste gesticht in 1923 in Den
Haag.
‘Vrij’ op een vrije school staat voor de vrijheid van de docent, en dus ook voor de
verantwoordelijkheid die je als docent neemt voor je lessen. Er is een leerplan,
ontstaan vanuit een visie op de ontwikkelingsfasen, maar je kiest als leraar je eigen
uitwerking daarvan. Door een kunstzinnige benadering van de leerstof worden de
kinderen aangemoedigd om creatief te denken en blijft het leren niet beperkt tot
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reproductie van feiten. De ‘kunstzinnige docent’ kun je vergelijken met de chefkok.
De vrije school houdt niet van opgewarmde kant-en-klaarmaaltijden, hoewel dat
ideaal lang niet altijd te
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verwezenlijken is. De docent maakt zelf (een deel van) de lessen. Daarbij staat de
leerling en niet de methode centraal. Leerlingen zitten in homogene leeftijdsgroepen.
Zittenblijven gebeurt bij uitzondering en alleen als dat voor de persoonlijke
ontwikkeling nodig is, dus niet alleen op grond van onvoldoende leerprestaties. De
groep wordt in de basisschool al gevormd en blijft grotendeels bij elkaar. Dat betekent
dat in de klassen alle intellectuele niveaus vertegenwoordigd zijn en ze dus een
afspiegeling vormen van de maatschappij, met ook grote verschillen in leerstijlen en
emotionele capaciteiten, in handvaardigheden, jezelf kunnen presenteren en ga zo
maar door. Onderling respect spreekt dan eigenlijk al haast vanzelf: de een kookt
goed voor iedereen als je samen op kamp bent, de ander speelt prachtig toneel als
Gijsbreght van Aemstel in rolverdeling wordt gelezen, en een derde kijkt
vanzelfsprekend zonder ondertiteling naar de BBC. Op de vrije school kun je een
regulier diploma vmbo, havo of vwo halen.

Kunsten in de vrije school
Naast de kunstzinnige aanpak bij alle vakken is er ook specifiek onderwijs in de
kunstvakken. Dat geldt voor alle leerlingen, los van profiel- of niveaukeuze. In de
Tweede Fase behelzen de kunstvakken zo'n zeven uur per week per leerjaar. Het
betreft vakken als boetseren/steenhouwen, tekenen/schilderen, koorzang en dans.
Kunstgeschiedenis kent een doorlopende leerlijn vanaf de derde klas. Daar worden
de klassieke architectuur en beeldende kunsten behandeld, in de vierde klas poëzie
en poëtica, in de vijfde klas muziek- en toneelgeschiedenis en in de zesde klas
moderne kunst en architectuur. De Middeleeuwen worden bij Nederlands behandeld,
voor alle leerlingen, ook al is literatuurgeschiedenis geen verplicht onderdeel meer.
Bij het vak geschiedenis wijden de leerlingen zich aan de ideeën, kunst en
maatschappij van de oude volkeren in India, Perzië, Mesopotamië, Egypte en
Griekenland. Wereldliteratuur vindt plaats in de zesde klas.
De genoemde onderwerpen zijn zo gekozen dat ze de leerlingen in hun
ontwikkelingsfase spiegelen. Een vijftienjarige bijvoorbeeld is extreem gevoelig
voor de al eerder onstuimig ontloken binnenwereld en kan de complexe emoties rond
verliefdheid en (onvervuld) verlangen bij zichzelf waarnemen. Op deze leeftijd ligt
de behandeling van de hoofse liefde dus gevoeliger en rijker dan op een andere
leeftijd. Daarom spreken we bij zulke leerstof van ‘ontwikkelingsstof’. Kinderen die

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

nog niet aan de hoofse liefde toe zijn, vinden het eveneens behandelde voorhoofse
tijdperk veel leuker. Die worden dan via het enthousiasme van hun klasgenoten
voorbereid op hun nieuwe ontwikkelingsfase.
Ook het schrijven van gedichten sluit aan op deze ‘gevoelsfase’ van de
vijftienjarige. Door reflectie op de poëzie en door de poëticale terminologie, wordt
er tegelijkertijd de afstand aangebracht die met de bewustwordingsprocessen
samenhangt. De ervaring leert dat ze het schrijven heel leuk vinden en het analyseren
van gedichten ‘zonde’ van het mooie.
Kunstgeschiedenis wordt gegeven in de vorm van projecten, ‘periodes’ genoemd:
vijftien aaneengesloten ochtenden van twee klokuren. Het voordeel daarvan is dat
de leerlingen zich enorm met de stof kunnen verbinden en ze iedere dag hun
aantekeningen kunnen uitwerken tot een persoonlijk leerboek.

Drama
Op de vrije school in Den Haag hebben we gekozen voor CKV-3/drama als een
verplicht vak in het vrije deel. Dit heeft te maken met een andere doorlopende leerlijn
die al bestaat sinds de schoolstichting: toneelspelen. Dit wordt vanaf de kleuterschool
gedaan en houdt niet meer op. In bijna elke klas wordt een volledig toneelstuk met
kostuums,
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decors en teksten opgevoerd, waarbij alle leerlingen een rol krijgen. Zo'n toneelstuk
is voor een klas vaak een enorme sociale impuls en leerlingen kunnen op zo'n moment
vaak even boven zichzelf uitgroeien, zich ontplooien. Deze leerlijn toneel verzilveren
we bij CKV-3 in de Tweede Fase. In het kader van de doorlopende leerlijn
kunstgeschiedenis wordt in de vierde klas al toneelgeschiedenis gegeven. De praktijk
en de theorie samen vormen de stof voor CKV-3/drama. Alle doelen van het vak
worden daarmee ruimschoots gedekt. De toneelgeschiedenis start met de Griekse
tragedies.

In de les
In de eerste les toneelgeschiedenis vertel ik over het beeldkarakter van de Griekse
mythologie en de God Apollo. De verhalen bevatten beelden die in hun samenhang
een goddelijke werkelijkheid vormen en allerlei kwaliteiten vertegenwoordigen.
Apollo was de god van de zon en van de snaarmuziek. Hij was bovendien verbonden
met het logische denken en het koele Noorden. De beelden van Apollo staan voor
harmonie, rust en krachtige vormentaal, die ook zichtbaar zijn op randversieringen
van vele Griekse vazen. Zulke versieringen laat ik de leerlingen ook maken; op het
bord maak ik in het koele blauw en wit een mooie voorbeeldtekening en op papier
staan enkele alternatieven.
In de tweede les vertel ik over Dionysos en leg ik uit hoezeer hij een vreemd
element in de Griekse cultuur was. Hij bracht de warme, rode beweging. Er zijn twee
totaal verschillende mythes over zijn geboorte bekend. Beide verhalen zijn belangrijk.
In het eerste wordt Dyonisos als zoon van Zeus en Persefone geboren. Op Hera's
aandringen wordt hij door de Titanen in stukken gescheurd en dat hij dit overleeft,
dankt hij aan Pallas Athene, die zijn hart aan hun gemeenschappelijke vader Zeus
geeft. Zeus koestert het hart totdat het groot genoeg is om opnieuw geboren te worden
als Dionysos-Zagreus, een helderziende. Dionysos betekent: de tweemaal geborene.
Het andere Dionysos-verhaal gaat over Dionysos-de-jongere, de zoon van Zeus en
Semele. Semele was een aardse stervelinge, die zo dom was om Zeus in zijn ware
gedaante te willen zien, op Hera's aanraden. Zeus verzengde haar in zijn ware
gedaante, als bliksem, maar hij kon nog net zijn ongeboren zoon redden. Hij borg
hem op ‘bij zijn lendenen’ totdat hij genoeg gegroeid was om opnieuw geboren te
worden. Dionysos-de-jongere leerde aan de mens landbouwtechnieken en werd
vereerd als de god van de wijn en de lusten.
Volgens de antroposofie wandelde de mens vóór de tijd van de Griekse tragedie
‘met de Goden’, waarmee wordt bedoeld dat de mensheid nog een soort onbewuste
spirituele gevoeligheid had, zoals nog wel eens bij kleine kinderen wordt aangetroffen,
maar die geleidelijk verdwijnt, omdat in onze tijd de mens een intellectuele
ontwikkeling nastreeft. Het eerste Dionysos-verhaal vertelt over goddelijke
helderziendheid. De tweede Dionysos-mythe verhaalt van een Godheid die de mens
leert de aarde te bewerken en die tegelijkertijd sturing geeft aan de krachten waarover
we als mens beschikken. De beelden laten ons iets zien over onszelf. Wij handelen
en beslissen in ons leven als zelfstandige mensen, maar vaak herkennen we onze
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eigen krachten onvoldoende. De mythen laten zien dat verscheidene krachten in ons
aanwezig zijn.
In de derde les vergelijk ik de Apollinische en Dionysische mythen en
vaasversieringen. Het begrippenpaar wordt dan meestal snel inzichtelijk voor de
leerlingen. Dag en nacht, bewust en onbewust, snaarmuziek en slagwerk, recht en
rond. Ik benadruk in de verhalen over Dionysus zijn hart, de ‘onderbuik’ en de chaos,
zijn impulsiviteit. Zeus verbergt de nog niet geboren jongere Dionysos in zijn eigen
lendestreek tot hij geboren kan worden. Dan komt het ontstaan van het toneel aan
de orde, en er worden vaasschilderingen van de satyrkoren uitgedeeld. In de kostuums
van de satyrs is het verband met de ‘lusten’ geheel duidelijk bij de overdreven
vormgegeven geslachtsdelen. Evenzo is de heldere ordening van dialogen en de
indeling in bedrijven duidelijk een apollinische kwaliteit.

Achtergronden van de school
Voor de vrije scholen vormen de lessen geen doel op zich, maar beogen ze leerlingen
in hun specifieke ontwikkelingsfase te stimuleren. We richten welbewust de aandacht
van de leerlingen op de lesstof en daarmee ook op henzelf. Als je over de oude goden
vertelt, kunnen ze zonder moeite het universele karakter van deze mythologische
figuren herkennen. Apollo en Dionysos hebben een analogie met de binnenwereld
van de zestienjarige. Daarom merk ik vaak een intense aandacht bij deze lessen.
Aan de Dionysische kant van het spectrum zie je bij voorbeeld een eigenzinnig
gekleed meisje dat zit weg te dromen en denkt aan haar toekomst als bekende artieste.
Of je ziet een jongen die nog duf is van het housefeest waar hij de hele nacht ‘onder
helsch geratel en gestamp’ gedanst heeft. In zijn roes is geen verleden of toekomst.
Aan de Apollinische kant zie je de keurig geklede en heldere scholieren die hun
toekomst vol bewustzijn en wilskracht vormgeven. Ook in de twee verschillende
geboorteverhalen van Dionysos valt ons een gelijkenis op met de zeventienjarige:
op de grens van zijn adolescentie wordt hij herinnerd aan de kinderlijke levensfase
waarin alles vanzelfsprekend was en waarin hij alleen instinctief en
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ongeleid op ‘lust’ uit was, zoals de Satyrs en Maenaden, de volgelingen van Dionysos.
In het tweede verhaal krijgt de leerling zijn voorbereiding op het verwerven van
wijsheid en inzicht voorgespiegeld, de krachten van zelfsturing en autonomie en
volwassen-zijn.

Wereldliteratuur
In de tweede periode, als leerlingen een jaar ouder zijn, is er een onverkort
lesprogramma, waarin de zesdeklassers drie weken lang wereldliteratuur krijgen,
dus dertig klokuren. De leerlingen verheugen zich doorgaans op deze periode, omdat
ze hopen dan een samenhang te krijgen in alle vertelstof en cultuurgeschiedenis die
ze in de loop van twaalf jaren vrije school gehoord hebben. In de eerste week behandel
ik de oergenres: de mythen, de sagen, de sprookjes en de legenden en bovendien
breng ik in herinnering de eerder vertelde grote epen van India, Perzië, Mesopotamië
en Griekenland. Ik duid werken aan zoals die van Ovidius en Dante. Dit alles doe ik
door in korte tijd de thema's en/of het verhaal samen te vatten, vaak in de vorm van
een socratisch gesprek, op basis van wat ze zich herinneren. Ook komen allerlei
thema's aan de orde zoals de bijbel en de humanistische literatuur in Renaissance en
Interbellum, het sonnet van Petrarca en via het Petrarkisme naar de jaren zeventig,
de Romantiek en de humor. De leerlingen verwerken zo'n ochtend reproducerend of
actiever, door een beschouwing, gedicht of tekening naar aanleiding van de
behandelde stof.
In de vier oergenres weerspiegelt zich de ontwikkeling van het bewustzijn van de
mensheid als geheel. In de oudste tijden was de mensheid een vanzelfsprekend
onderdeel van de godenwereld. De mythe speelt zich dan ook geheel af tussen
godenfiguren. Daarna raakt de mensheid geleidelijk afgesnoerd van de godenwereld:
de ‘Götterdämmerung’, de tijd waarin verhaald wordt van mensen met reuzenkrachten:
de sagen. In sprookjes gaat het altijd om figuren die een beeld zijn van de mens zelf,
van wat zich in onze ziel afspeelt. Niets menselijker dan sprookjes. Toch is met de
sprookjes het beeld van de menselijke ziel nog niet rond. Als de mens zijn vrijheid
verworven heeft, kan die ervoor kiezen om zich opnieuw met de geestelijke wereld
te verbinden (de letterlijke betekenis van het woord ‘religie’). Daarvan verhalen de
heiligenlegendes.

De oude verhalen
De epen vormen eenzelfde weerspiegeling van de bewustzijnsgeschiedenis van de
mensheid. Ze zijn allemaal uitgebreid aan de orde geweest; deels in groep zeven van
de basisschool, deels in de vierde klas bij geschiedenis. In de Indische literatuur (de
Baghavad Gita) spreekt het verhaal van de wagenmenner Krishna de leerlingen sterk
aan.
Daarna komt de tijd van Perzië en Mesopotamië; de goden krijgen vele aardse
trekjes en er zijn halfgoddelijke mensen zoals Gilgamesh die goddelijke eigenschappen
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bezitten. De Egyptische Osiris is - net als Dionysos en Christus - het beeld van de
‘godgeschapene’. Het goddelijke daalt af in het aardse en wordt in stukken gehakt.
Wie de weg naar de godenwereld terug wil vinden, moet zelf de liefde zoeken.
Parallel hieraan loopt het verhaal van Dionysos, die zijn hart behield. Ik vertel de
leerlingen dat ze op eigen kracht een weg kunnen vinden naar een eigen verbinding
met de geestelijke wereld. De eerste week eindigt met een werkstuk dat in vier
klokuren gemaakt kan worden. Daarvan luidt de opdracht: ‘Beschrijf vorm en inhoud
van een werk uit de wereldliteratuur dat je altijd al hebt willen leren kennen, maar
dat voorlopig veel te dik is om zelf te lezen.’ Leerlingen werken dan graag in de
mediatheek, maar ook wel in de klas. Soms wordt één van de epen gekozen die ik
tijdens de eerste drie dagen behandeld heb, maar vaak ook werken zoals Don Quichot,
de sprookjes van duizend-en-één-nacht, de bijbel, de koran, Gullivers reizen, Ulysses,
of werk van Isabel Allende, Gabriel Garcia Marquez, of een actuele auteur. De tweede
en derde week van deze periode staat de Russische literatuur centraal en behandel
ik chronologisch de negentiende- en twintigste-eeuwse Russische auteurs. De
Russische cultuur komt veel minder vanzelfsprekend tot ons dan de Amerikaanse.
In Rusland heeft het woord, de literatuur een geheel andere plaats in de samenleving.
Het scheppingsverhaal uit het evangelie van Johannes (‘In den beginne was het
Woord’) staat daar centraal, terwijl voor de westerse wereld de schepping van de
materie in de eerste zes dagen voorop staat in het bewustzijn. Het blijkt dat de
gedachten van F.M. Dostojewski en Leo Tolstoj bijzonder sterk aanspreken op deze
leeftijd.
Natuurlijk kiezen de leerlingen bij voorkeur dunne boeken, maar als ze eenmaal
bezig zijn, worden ze enthousiast omdat ze hun eigen idealisme bij deze ouderwetse
schrijvers zo goed herkennen. Gedachten van Dostojewski zoals ‘De misdaden van
de groten der aarde leveren standbeelden op, omdat ze er de wereld beter mee maken,’
en van Tolstoj ‘De uiterlijke verhoudingen zijn niet belangrijk. Het belangrijkste zijn
de inspanningen die iemand zich getroost heeft om uit verkeerde verhoudingen los
te komen,’ spreken tot de verbeelding. In de biografie van Tolstoj, waarin duidelijk
gemaakt wordt wat je kunt doen om de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken,
herkennen leerlingen hun eigen denkbeelden.
Mijn opdracht luidt: ‘Geef elkaar les over een onderwerp uit de Russische
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literatuur, waarbij je vijftien minuten informatie-overdracht verzorgt en zeven minuten
verwerkingsopdracht.’ Dan vertellen de leerlingen over een boek of schrijversleven.
Degene voor wie dat te hoog gegrepen is, vertelt een Russisch sprookje en geven
vervolgens een opdracht door bijvoorbeeld een brief te laten schrijven naar de
hoofdpersoon of door het leiden van een discussie over een controversiële stelling.
Leerlingen bereiden alles zelfstandig voor en ik zorg voor de grotere verbanden en
de niet behandelde belangrijke werken. Soms gaan we met elkaar op zoek naar de
symboliek van Russische sprookjes, die aan het begin van de les in de tweede en
derde week verteld worden. Voor de leerlingen sluit zich hiermee een cirkel die in
de kleuterklas begon, waar elke dag een sprookje werd verteld.

Inspiratie
Steeds verbinden we op de vrije school in onze periodes de vakken geschiedenis,
kunstgeschiedenis en literatuur met elkaar en stemmen dat af op de ontwikkelingsfase
van de leerlingen. In de hoogste twee klassen die hier aan bod kwamen, kunnen de
spirituele aspecten uit de genoemde literatuur vrijelijk besproken worden. Natuurlijk
alleen in dialoog en in de mate waarin de leerlingen ernaar vragen. Maar zoals gezegd,
de leerlingen verheugen zich op deze periode en we komen meestal tijd te kort.
Het is telkens weer een vreugde om mee te maken, hoe de leerlingen de inzichten
en samenhang zelf ontdekken en er enthousiast van worden. Ik durf te zeggen dat
sommigen erdoor geïnspireerd raken voor hun leven als volwassene.
Roelof Jan Veldkamp geeft les op de vrije school in Den Haag.
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‘Onthechting levert nieuwe mogelijkheden op’
Freek de Jonge speelt met fictie en werkelijkheid
‘Ken je dit boek? Prachtig, ontroerend.’ Bijna terloops wijst Freek de
Jonge op het boekje op de tafel in zijn woonkamer. Het is De nadagen van
Gerard Reve van journalist Ad Fransen die de hulpeloosheid van de
schrijver en de aftakeling van een opmerkelijke geest van dichtbij in beeld
heeft gebracht. Op 30 augustus is Freek de Jonge zestig geworden; vanaf
begin september werkt hij iedere week aan De Vergrijzing, een
vijftiendelige huzarenklus in het Compagnietheater in Amsterdam met als
resultaat een wekelijks uur televisie op de zondagavond. Onlangs verscheen
zijn vierde roman, getiteld Door de knieën, waarin De Jonge fictie,
autobiografische elementen en historische gebeurtenissen met elkaar
vermengt. Een van de thema's is ouder worden en het loslaten van de
alledaagse werkelijkheid.
Henk Langenhuijsen

Theatergeschiedenis
Freek de Jonge heeft een indrukwekkende staat van dienst en kan als de grootste en
invloedrijkste Nederlandse cabaretier van de afgelopen decennia worden beschouwd.
In 1968 stond hij met het trio Cabriolet in de finale van Cameretten, maar de eerste
prijs van dit cabaretfestival ging toen naar Don Quishocking. Dat verhinderde De
Jonge niet samen met zanger/pianist Bram Vermeulen vele ongebreidelde en
grensverleggende theaterprogramma's te maken. Het enorme succes van Neerlands
Hoop en het relatieve gemak waarmee dit werd bereikt, bleek echter ook een dodelijk
gif te bevatten: na tien jaar stopte de intensieve samenwerking. Na de eerste schok
van de scheiding volgde vanaf begin jaren tachtig een reeks adembenemende
solovoorstellingen. Met De Komiek, De Tragiek, De Mars en De Mythe oogstte Freek
louter waardering. Stroman & Trawanten was een feest, De Goeroe & De Dissident
was bijna sacraal. Zijn oudejaars-conferences waren spraakmakend. De creativiteit
van De Jonge leek een onuitputtelijke bron. Toch wekte Freek eind jaren tachtig de
indruk dat hij het theater de rug had toegekeerd, onder meer uit teleurstelling over
het lachgrage publiek, maar ook om toe te kunnen geven aan het verlangen boeken
te schrijven. Een behoefte die na verloop van tijd weer naar de achtergrond verdween,
maar nooit helemaal weg was. In de jaren negentig kwam Freek de Jonge terug met
onder andere het verrassende en hilarische Losse nummers, De tol en het muzikale
Gemeen Goed. Ook met zijn laatste programma De Kneep in het afgelopen seizoen
had hij onverminderd succes, vooral ook in Vlaanderen, waar een sterke liedtraditie
heerst.

Goeroe
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De roman Door de knieën toont verwantschap met het theaterprogramma De Goeroe
& De Dissident uit 1988. In deze voorstelling wordt gesuggereerd dat de mens tijdens
zijn leven door zeven poorten moet gaan: Vertrouwen, Discipline, Concentratie, Diep
Verlangen, Wijsheid, Vergeving en Onthechting. In een interview met Jan Paul
Bresser legde De Jonge destijds uit wat hij met deze gelijkenis bedoelt: ‘Wat ik in
het programma doe, is niet veel anders dan een oude, klassieke levensweg beschrijven.
Ik begin met de chaos en daarin de waanzin. In eerste instantie staat ieder mens
verlegen in chaos en waanzin. Hij weet niet hoe hij het moet ordenen. En dan is het
vervolgens de belangrijkste keus of je in het leven vertrouwen krijgt of niet. Mensen
die geen vertrouwen hebben, gaan schreeuwen en nemen aan de waanzin van de
wereld deel. Maar degene die vertrouwen wint gaat ordenen. En dat kan hij door
middel van discipline. Discipline is niet anders dan je verslaving weerstaan. Het hele
leven is erop uit je ergens aan te
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binden, om je ergens aan te verslaven. Heb je eenmaal de verslaving overwonnen
met discipline, dan kom je toe aan de concentratie, aan het vermogen om je gedachten
te beheersen en te sturen. En ook om je helemaal leeg te kunnen maken - wat heel
belangrijk is. Als je dat allemaal kunt, ben je toe aan de wijsheid. En wijsheid zorgt
vervolgens voor diep verlangen en daarop volgt de vergeving, of de verschoning
eigenlijk. En dan ten slotte de onthechting. Dat is de weg in het programma. Dat is
mijn weg.’
In De Goeroe & De Dissident is De Jonge zeker niet alleen de berustende goeroe
die zijn publiek op kalme toon langs de zeven poorten stuurt, maar ook de onrustige
dissident die overspannen probeert de maatschappij te veranderen. Geleidelijk is bij
hem, naar eigen zeggen, inzicht en wijsheid gegroeid. De Jonge: ‘Langzaamaan begin
ik te onthechten, kan ik de alledaagse werkelijkheid loslaten. Ik ben in mijn leven
politiek actief geweest, maar dat zijn zaken die steeds meer naar de achtergrond
verschuiven. Voor mij is dat niet jammer, misschien wel voor de wereld. In wezen
is het allemaal tijdverdrijf. Als persoon heb je praktisch geen enkele invloed en over
honderd jaar is het nog net zo. Het wonderlijke is dat het allemaal niet erger is dan
het nu is.’
Klinkt dat niet somber? Verruilt De Jonge zijn jeugdige onbevangenheid niet voor
verbittering en het conservatieve consolideren van verworvenheden? De Jonge: ‘De
kunst van het loslaten is ook een vorm van onbevangenheid. Oudere mensen zadelen
jongeren dikwijls op met schuldgevoelens en dat vind ik volstrekt onacceptabel.
Daarom worden die ouderen geïsoleerd. Ik ervaar deze levensfase als verrijkend. Ik
krijg veel nieuwe impulsen. De behoefte om het verleden vast te houden en
onverdraagzaamheid herken ik niet bij mij. Ik ben juist altijd op zoek naar het nieuwe,
naar het andere. Ik leef nog heel dynamisch, maar ik voel wel dat een aantal dingen
niet meer kunnen en dan ga je anticiperen. Ik voel mij sterk verbonden met ouder
worden en dat opent nieuwe deuren, levert nieuw denken op. Daarnaast ben ik
realistischer geworden en erachter gekomen dat zachte heelmeesters stinkende wonden
maken, zeker in onze decadente samenleving. Het is moeilijk een goed evenwicht
te vinden. De mens is zo slecht en doortrapt, die wil altijd profiteren, altijd voor
zichzelf de makkelijkste weg kiezen. Sociale voorzieningen zien er prachtig uit, maar
er zijn zo veel misstanden. Wij, linkse mensen, hebben dat lang niet willen zien en
erkennen. Zo vind ik ook dat je je hardhandig moet keren tegen iedere ideologie die
de onderdrukking van de vrouw nastreeft.’
Rustig achterover leunen staat nog niet in Freeks agenda vermeld. Daar verlangt hij
ook niet naar. ‘Eigenlijk jakker ik constant met een auto door het landschap en duik
ik af en toe een vluchtstrook op om een paar dingen op te schrijven. Ik denk dat er
in de toekomst meer tijd en ruimte voor beschouwing komt. Een boek schrijven is
voor mij een vorm van beschouwen. Cabaret ervaar ik als snorkelen, schrijven als
diepzeeduiken. Als ik schrijf, ben ik helemaal weg. In het theater kun je voortdurend
aan je woorden slijpen, maar in een boek moeten woorden onaantastbaar zijn.’
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Schrijver
Freek de Jonge debuteerde als schrijver in 1987 met Zaansch Veem. Het
gemeentebestuur van Zaandam had hem gevraagd zijn jeugdherinneringen op papier
te zetten. Naar aanleiding van de reconstructie van de binnenstad was het de bedoeling
een klein representatief boekje te maken. De Jonge leefde zich flink uit en maakte
daarbij slechts gedeeltelijk gebruik van zijn herinneringen. Hoewel de hoofdpersoon
eveneens Freek heet, speelde de schrijver met de werkelijkheid en kun je - hoe
verleidelijk ook - dit boek niet als een autobiografie lezen. Deze werkwijze keert
ook in zijn latere werk terug.
Bepaalde gebeurtenissen in Zaansch Veem staan symbool voor zijn visie op zijn
persoonlijke ontwikkeling. Als er in Zaandam een nieuwe kerk moet komen, de
Paaskerk, voelt Freek zich, als kind van een dominee, geroepen een steentje bij te
dragen. Het collecteren voor dit hogere doel ziet hij als een noodzaak. Tegelijkertijd
kan Freek de lokroep van de grote wereld, die toentertijd begon bij de Hembrug, niet
weerstaan. Als tienjarige bevindt hij zich op de grens van zijn familie als thuishaven
en van het vrije leven.
Aanvankelijk wil hij net als zijn vader dominee worden (‘Hij had het mooiste
beroep van de wereld, zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de hemel komen’),
maar het collecteren bezorgt hem een glimp van een leven als kunstenaar in de
persoon van Karel Appel, die voor de Paaskerk op zeven ramen de scheppingsdagen
verbeeldt. De eerste roman, Neerlands Bloed, verscheen in 1991. Door een toeval
was De Jonge aanwezig bij de begrafenis van keizer Hirohito van Japan en dit was
de aanleiding voor een bizar verhaal. De hoofdpersoon is een dertigjarige man,
Wouter Pieterse uit Goes, die in Hiroshima een bezoek brengt aan het graf van een
slachtoffer uit een Jappenkamp. Zijn buurman, de eigenaardige dokter Havelaar,
heeft hem dat bij zijn sterven verzocht.
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Havelaars zoon Max, een jeugdheld van Wouter, was in de jaren zeventig bij een
van de Molukse treinkapingen betrokken. Veel fragmenten gaan terug naar de
adolescentenjaren van Wouter in Goes, waar Freek daadwerkelijk heeft gewoond.
Ook in deze roman is de werkelijkheid nergens wat ze lijkt te zijn. Carel Peeters,
recensent van Vrij Nederland, suggereerde zelfs dat het thema schizofrenie is: ‘Alles
heeft twee gezichten, het wemelt van tegenstrijdigheden die bij elkaar schijnen te
horen. Is de vader van Wouter een sul of eigenlijk een groot dichter? Is dokter
Havelaar een bedrieger of een held? Moeten idealen gekoesterd of verwezenlijkt
worden? Is vrijheid mogen kiezen of niet hoeven kiezen? Droomt Wouter al die
verschrikkelijke dingen of zijn ze echt gebeurd?’
In de schutting tussen de tuinen van de twee buren ontstaat op een dag een gat. Voor
Wouter is dat een opening

naar de vrijheid, maar het veroorzaakt ook twijfels. Deze levensfase typeert ook de
jonge Freek die zoekt naar een evenwicht tussen kinderdromen en volwassen idealen.
De vele vragen die het boek oproept, versterken het thema. Dat neemt niet weg dat
de roman kritisch wordt ontvangen.
Peeters: ‘De Jonge wil het onmogelijke (geen slechte ambitie): hij wil de grootste
diepzinnigheid bereiken met aforistische diepzinnigheden en burleske terzijdes, met
een even ernstig als komisch verhaal. Dat lukt half; te veel blijft in de lucht hangen
als suggestieve gedachteflitsen.’
Opa's wijsvinger uit 1993 behandelde de periode van Neerlands Hoop, al moet ook
hier weer geen al te directe verwijzingen naar de werkelijkheid gezocht worden. De
hoofdpersonen Arthur Roest en Johannes Huls vertonen overeenkomsten met Bram
en Freek, maar zijn vooral ook een verzinsel van de schrijver. Deze periode staat
symbool voor de eigen ontgoocheling, onder meer door de mislukte actie ‘Bloed aan
de paal’, waarmee het duo in 1978 wilde voorkomen dat het Nederlandse voetbalelftal
bij de wereldkampioenschappen in Argentinië aanwezig zou zijn. Een belangrijke
rode draad is de zoektocht naar de verdwenen wijsvinger van de gereformeerde opa
Van Huls, die was bewaard nadat hij de vinger was kwijtgeraakt bij het mollenvangen.
De zoektocht staat symbool voor de eigen zoektocht naar een identiteit en de plaats
van het geloof.
De Neerlands-Hoopperiode sprak tot de verbeelding. De recensies waren doorgaans
positief, maar niet laaiend enthousiast. De Jonge zou zich onder meer laten leiden
door teveel terzijdes, iets wat hem al eerder was aangerekend, maar wat hem als
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cabaretier juist zo bijzonder maakte. De matige kritiek van Opa's wijsvinger en ook
zijn hervonden plezier en succes op het theaterpodium, weerhielden hem ervan snel
met een literaire opvolger te komen.

Eigen werkelijkheid
De roman Door de knieën bevat meer verhaallijnen. Freek de Jonge: ‘In een vliegtuig
zit een persoon die nadenkt over het leven. Dat leven lijkt aanvankelijk op het mijne,
maar dan gebeurt er iets waardoor de man en de vrouw - en dat is dan weer niet
herkenbaar - uit elkaar gedreven worden. Ze hebben een kind verloren, dat klopt dan
weer wel, en dat heeft hun relatie erg beïnvloed. De man zoekt wanhopig naar
vriendschap en ontmoet een zonderlinge Zeeuw. Die sleept hem helemaal mee in
zijn verhalen, laat de persoon naar zichzelf kijken, totdat blijkt dat het allemaal bedrog
is. Daarnaast is er een verhaal over een ernstig gehandicapt jongetje
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in een plaatsvervangend gezin. Dit kind, dat autistisch is en eigenlijk alleen bestaat
uit een hoofd met een romp, heeft een magische kracht op zijn omgeving en betovert
ook de hoofdpersoon. Wanneer het kind heilig wordt verklaard, gaat de man hem
achterna naar bedevaartsoord Lourdes en daar vindt een bizarre, surrealistische
apotheose plaats.’
Volgens Freek de Jonge gaat zijn laatste roman over zijn worsteling met roem, de
beknelling van het ego en het verlangen naar oprechte overgave.
Motieven zijn: ouder worden, de drijfveren van een artiest en de waarde van
absolute liefde. ‘Het is een tamelijk heftig verhaal, een rare mengeling van fictie en
werkelijkheid,’ zegt De Jonge. ‘Als lezer kun je dat natuurlijk slechts tot op bepaalde
hoogte onderscheiden. In dit verhaal is het helemaal dubbel, omdat op een gegeven
moment de leugenaar wordt ontmaskerd, maar het verhaal dat daarbij hoort, zit ook
weer vol met leugens. Sommige mensen zijn vooral nieuwsgierig naar wat waar
gebeurd is, alsof het blootleggen van het verleden iets zou zeggen over de kwaliteit
van mijn boek. Kennelijk is mijn privéleven voor sommigen interessanter dat de
wereld in mijn boeken. Als schrijver schep je altijd een nieuwe werkelijkheid. Daarin
moet de lezer zijn les leren of zijn amusement vinden. Daarop wil ik beoordeeld
worden.’
‘Ongetwijfeld zijn er nu mensen die denken dat ik als schrijver debuteer,’ constateert
De Jonge. ‘Toch is de roman een duidelijk vervolg met een verwijzing naar mijn
soloperiode. Ik heb dat destijds als een enorme bevrijding ervaren. De samenwerking
met mijn vrouw Hella was vanaf het begin ontzettend plezierig; wij konden het goed
samen vinden en hebben mooie dingen gemaakt. Je kunt de roman lezen als een
triomf van het samenzijn van twee mensen.’
Het woord liefde neemt hij liever niet in de mond: ‘Dat is zo'n verschrikkelijk cliché
- om daarmee naar buiten te komen, noem het “onthechting”. Een van de
hoofdpersonen is een zoekende persoon. Hij zoekt wat hij kwijt is geraakt in zijn
jeugd; hij kan het niet vinden, omdat hij niet kan accepteren dat er meer is dan zijn
alledaagse werkelijkheid. Dat moet je leren.’

Waardering
Een belangrijk kenmerk van het werk van De Jonge is de gelaagdheid. Dat niet
iedereen hem altijd kan volgen, betreurt hij. ‘De openheid in Nederland wordt steeds
minder en ik denk dat het publiek daardoor kansen laat lopen. Een deel van de
opwinding in het theater wordt veroorzaakt doordat je niet alles helemaal begrijpt,
terwijl je wel voelt wat er is. Cabaretiers schuiven teveel in de richting van plat
vermaak. Bij veel cabaret hoef je niet meer na te denken, maar in mijn boeken wil
ik geen concessies doen.’
Dikwijls blijft het stemgeluid van De Jonge in zijn boeken aanwezig. Zeker bij het
lezen van de gebundelde liedteksten en conferences ontkom je niet aan zijn
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opmerkelijke dictie. Bij de andere boeken is dat minder, maar toch speelt zijn
kleinkunstachtergrond dikwijls mee in de beoordeling ervan. De Jonge: ‘Ik hoop dat
er eens een boek van mij wordt vertaald, want ik ben heel benieuwd wat lezers die
mij niet kennen van mijn werk vinden. Pas dan verwacht ik op mijn merites
beoordeeld te worden.’
Inmiddels is Freek de Jonge over de teleurstellende reacties op zijn vorige boeken
heen. ‘Ik heb de indruk dat ik

nog wel enkele romans zal schrijven. Het optreden zal toch wel minder worden.
Bovendien vind ik theater, hoe mooi ook, vluchtiger dan een boek. Toen ik aan
Zaansch Veem begon, keek ik enorm op tegen de literaire Olympus. Dat gevoel heb
ik gelukkig niet meer. Mijn eigen ambitie is mijn drijfveer - het is niet zo dat
waardering van anderen voor mijn kleinkunstverleden mij het gevoel geven dat ik
er ben. Je hoeft ook geen vijftien boeken te schrijven om mee te tellen. Kijk naar
Gerard Reve. Hij is een schitterende stilist, maar breng het werk maar terug tot één
of twee boeken waarmee hij herinnerd zal worden. Voor Mulisch geldt hezelfde: De
aanslag en De ontdekking van de hemel. Eerlijk gezegd kom ik niet echt aan het
lezen van de Nederlandse literatuur toe. Ik lees alleen klassiekers. Bepaalde werken,
daar kom ik zelfs niet doorheen. De laatste werken van Van der Heijden vind ik
onverdraaglijk. Ik vraag me af: hoever staat zo iemand nog in de wereld? Hoeveel
aandacht en tijd kun
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je van mensen vragen en met wat? In de Amerikaanse literatuur is een boek of heel
goed of erg entertaining en daar zit niets tussen. Met flauwekul kom je er doorgaans
niet. Philip Roth vind ik fantastisch, zijn kijk op het Amerikaanse leven is een
verademing, al was het maar omdat hij als joodse man niet geobsedeerd is door de
holocaust en heel geestig is. De menselijke smet (The Human Stain) vind ik knap,
vooral dat stuk over Vietnamese veteranen die hun verleden proberen te verwerken.
Ook de Poolse dichteres Wislawa Szymborska vind ik schitterend. Zij schrijft treffend
met mooie beelden over mooie onderwerpen. Ik zelf sta niet in de Dikke Komrij,
maar van de tweehonderd liedteksten die ik heb gemaakt zijn er dertig zeer
acceptabel.’

Onderwijs
Freek de Jonge wil in de toekomst ook voor het onderwijs iets betekenen. Momenteel
werkt hij met kennisnet aan een databank van mensen die soortgelijke wensen hebben.
‘Er komt door de vergrijzing veel talent vrij,’ vertelt De Jonge. ‘Deze mensen moeten
ingezet worden voor het onderwijs. Ik vind het onderwijs zoals het zich de laatste
jaren heeft ontwikkeld een aanfluiting. Onderwijs betekent dat je een jong mens in
de wereld zet, zodat hij die aankan. Dat betekent dat die persoon een bepaalde
hoeveelheid kennis nodig heeft, maar ook vaardigheden om het leven aan te kunnen.
Daarvoor heb je inzicht nodig. Het leven staat of valt bij vertrouwen en daar komt
dan de factor discipline bij. Die twee samen bieden concentratiemogelijkheden en
daarmee kun je kennis vergaren. Zodra kennis aanwezig is, ontstaat inzicht. Het
onderwijs moet zich veel meer op vertrouwen richten. Het vertrouwen tussen leraren
en leerlingen is nu veelal nul en de discipline zal daarom ook gering zijn. Dat betekent
dat concentratie uitgesloten is. Het onderwijs is nagenoeg failliet. Na de moord in
Den Haag had de minister alle programma's moeten platgooien en leerlingen en
docenten hadden met elkaar in discussie moeten gaan over de vraag: waarom zitten
we op school en wat wil ik eigenlijk? Kinderen begrijpen gewoon niet meer wat er
van ze verwacht wordt. Andersom denken ouderen vaak dat de jeugd losbandig is
en geen ideeën meer heeft, maar dat is een valkuil. Ik heb goede ervaringen met
schooljeugd en ik heb gemerkt dat als je ze net even op de goede manier weet te
pakken dat je dan goud hebt. Dat gebeurt veel te weinig. Als je erin slaagt bij iemand
één of twee keer in zijn leven een deurtje open te zetten, dan is die verkocht. Ons
hele systeem richt zich vooral op het behalen van een diploma en je moet al op je
achtste weten hoe je je leven inricht. Dat is toch belachelijk. Je hebt veel meer aan
mensen die op hun twintigste inzien wat ze met hun leven aanmoeten. Het gaat erom
dat je gelukkig kunt worden en iets voor de maatschappij kunt betekenen. Je hebt de
plicht je talent dienstbaar te maken. Ons individualisme is natuurlijk schitterend dat je vrij kunt zijn om te denken wat je wilt - maar dat betekent niet dat je je kunt
isoleren van de wereld.’
Door in de toekomst zijn talent ten behoeve van het onderwijs aan te wenden lijkt
Freek de Jonge alsnog in de voetsporen van zijn vader te treden. Onthechting betekent
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voor hem kennelijk ook dat er ruimte komt om terug te keren naar de idealen van
zijn kindertijd. Daarmee maakt Door de knieën de cirkel weer iets ronder.
Henk Langenhuijsen is docent Nederlands aan de afdeling DAT van het Koning
Willem 1 College in 's-Hertogenbosch en schrijft onder meer over theater en
cultuureducatie.
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column
Hamlet
Jacques de Vroomen
Mogelijk het meest gespeelde toneelstuk uit de wereldgeschiedenis: Hamlet. Het
verhaal over een koningszoon die op de grens van jeugd en volwassenheid terugdeinst
voor de consequenties van die grensoverschrijding. Een jongen die treurt over zijn
gestorven vader, hem bewondert maar nog niet de kracht heeft in diens voetstappen
te treden. Ik realiseer me dat dit een persoonlijke en dus subjectieve interpretatie is.
De aantrekkingskracht van Shakespeare's Hamlet ligt onder meer in het feit dat je
het stuk zo verschillend kunt duiden. Een toneeltekst die maar op één manier
geïnterpreteerd kan worden zal doorgaans geen lang leven beschoren zijn. Als een
toneelstuk zich leent voor zeer wisselenden interpretaties is het bij iedere nieuwe
interpretatie geen reprise van oud cultuurgoed maar een pasgeboren frisse
nieuwkomer.
In de achttiende eeuw is er een versie van Hamlet gespeeld waarbij het slot veranderd
werd. Hamlet bleef leven: ‘Ik zal leven voor mijn rijk,’ laat een nieuwe Shakespeare
hem uitroepen op het einde van het spel. Er is in latere tijd wel eens wat lacherig
gedaan over die achttiende-eeuwse bewerking. Hoe haal je het in je hoofd om van
deze tragische aarzelaar vlak voordat het doek valt een energieke optimist te maken?
In de zomer van dit jaar speelde toneelgroep Roth uit Vlaardingen in een regie van
Fred Vaassen opnieuw Hamlet. Ook Vaassen brengt veranderingen aan. Op het einde
van het spel vallen er bij hem geen vier maar drie doden. Hamlet's oom Claudius, de
grootste slechterik, blijft leven. Het is duidelijk wat Vaassen de kijkers mee wil
geven: op het eind overwint het kwaad.
Regisseur Fred Vaassen doet in feite niet anders dan de eerder genoemde
achttiende-eeuwer. Beide bewerkers ondernemen een poging Shakespeare's Hamlet
een eigentijds gezicht te geven. Vaassen lijkt geslaagd te zijn in zijn opzet want in
een recensie las ik over ‘een sterk en angstaanjagend slotbeeld’.
En hoe zal men in 2204 over zijn bewerking praten? Ook een beetje lacherig? Historici
die lachen om het verleden verstaan hun vak niet. Fred Vaassen heeft net als zijn
achttiende-eeuwse voorganger niets met de opvattingen van toekomstige generaties
van doen. Hij maakt, evenals die eerdere bewerker, theater voor mensen van eigen
tijd. Zo hoort het ook. Theatermakers dienen uit de greep van Monumentenzorg te
blijven.
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Literatuur, hoe nu verder?
In het jaar 2000 ontving mijn methode Wanted Read or Alive, part 2 een
onderscheiding van de Europese Commissie voor Innovatief en Creatief
Taalonderwijs. De methode was gebaseerd op de gedachte dat leerlingen
vanzelf in een taal zullen duiken wanneer de aangereikte passages maar
uitdagend genoeg zijn. De methode bevatte voornamelijk hedendaagse
literaire werken omdat ik het onverstandig vond het toenmalig geringe
aantal uren voor literatuur te besteden aan Shakespeare, Milton, Chaucer,
et cetera. Deze onbetwiste grootmeesters moeten op het HBO en de
universiteit maar worden besproken, anders wordt literatuur nooit leuk
voor vijftienjarigen. Met 2003 in het vooruitzicht zijn geen van de
literatuuropdrachten uit Wanted Read or Alive, part 2 nog terug te vinden
in mijn huidige lessen omdat ik de methode niet meer adequaat acht. Aan
de ene kant bieden de nieuwste multimedia meer mogelijkheden en aan
de andere kant hebben de onderwijsbeleidsmakers het vak literatuur
bedacht. Ik vind de implementatie van het vak literatuur een welkome en
waardevolle ontwikkeling. In de huidige vorm is het echter een ‘halve’
verandering die verder moet worden doorgevoerd.
Eric van 't Zelfde

Problemen rond het vak literatuur
Literatuur kan een absolute meerwaarde zijn voor ons onderwijs, ware het niet dat
dit jonge vak zich niet kan ontplooien doordat het is omringd door onduidelijkheden.
Dit gebrek aan duidelijkheid wordt veroorzaakt door de onderwijsbeleidsmakers, de
onderwijsadviseurs, de literatuurcursussen; bovendien geven ook niet alle
literatuurmethoden houvast.
Het vak literatuur is in het leven geroepen zonder inhoudelijke eisen te stellen en
van duidelijke richtlijnen te voorzien. Zo is de kwalitatieve hoofdeis nog immer het
aantal te lezen werken en mag een school zelf bepalen of literatuur als apart vak
wordt gegeven of niet - ik ken geen ander vak dat zo onvolledig is omschreven en
op zoveel verschillende manieren is in te vullen. Door de diverse invullingen krijgt
het vak nimmer de status van een ‘echt’ vak en valt of staat de kwaliteit ervan met
de bezieling van de literatuurdocent.
De totstandkoming van het cijfer levert een andere bijdrage aan de onduidelijkheid.
Zo zijn in de weging voor het eindcijfer niet alle talen gelijk. Op het vwo heeft het
cijfer voor Nederlandse literatuur een wegingsfactor drie en het literatuurcijfer van
elke moderne vreemde taal de wegingsfactor een. Op het havo is sprake van een nog
merkwaardigere regeling: hier wordt het cijfer van literatuur alleen door het vak
Nederlands bepaald. Voor zowel havo als vwo geldt dat twee, drie jaar
literatuuronderwijs resulteert in een cijfer voor een ander vak, Nederlands.
In het gemis aan duidelijkheid hebben de onderwijsadviseurs ook geen verandering
kunnen brengen. Hiervan is Literatuur onderwijs en computers; (hoe) kan dat?
uitgegeven door MesoConsult Onderwijsontwikkeling in hun Studiehuisreeks een
voorbeeld. Dit concept voor literatuuronderwijs gaat in op de secundaire voorwaarden
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van het vak: ‘welke computer heeft u nodig,’ (!) en vervalt vervolgens in onzinnige
voorbeelden van literatuuronderwijs: ‘reader/reviewer response verslagen zijn te
downloaden vanaf Amazon.com.’ De serieuze literatuurdocent is derhalve aangewezen
op de bijscholingscursussen. De aanreikers van de cursussen weten zich echter
evenmin raad met het vak. Bij de zes
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cursussen die ik bezocht, kreeg de docent voorbeelden aangereikt, maar werd niet
concreet uitgelegd hoe men zelf letterkundige lessen maakt en aan welke eisen deze
moeten voldoen.
Hierdoor vallen docenten terug op wat zij zelf weten van literatuur en verworden
zij de door de Studiehuisreeks gevreesde aanreikers van ‘tekstuele secundaire
informatie, meestal afkomstig uit zijn privé-verzameling van handboeken,
college-aantekeningen en artikelen/knipsels uit kranten, tijdschriften en vakbladen.’
De uitgevers waren aan het begin van de Tweede Fase gedwongen verwikkeld

in een tijdrace om te voorzien in de behoeften van het nieuwe vak. Daardoor hebben
zij, zeker aanvankelijk, ook geen oplossing kunnen bieden. De meeste nadruk kwam
te liggen op het aanleggen van leesdossiers waarin rapportage van het lezen centraal
staat. Voor de overladen Tweede-Faseleerling betekende dit een berg administratieve
rompslomp die niet bijdroeg aan het literaire bewustzijn en leesplezier. Een probleem
dat in sommige tweede edities al sterk verminderd is.

Volwaardig vak
Ik stel een verbetering voor die duidelijkheid schept en het vak literatuur bestaansrecht
geeft. Literatuur moet bij Nederlands en de moderne vreemde talen wordt weggehaald,
zodat daadwerkelijk een nieuw vak wordt gecreëerd. Het vak krijgt een invulling die
het huidige aantal uren op leerjaarbasis rechtvaardigt en wordt omringd met
handelingsdelen en praktische opdrachten waaruit blijkt of een leerling beschikt over
de vaardigheden om literaire werken te kunnen beoordelen, waardoor de omslachtige
wegingen komen te vervallen - zoals bijvoorbeeld in volgende Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA):
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Een voorbeeld-PTA van het vak Letterkunde voor havo-4/havo-5 op
het Johan de Witt College Grafisch & Creatief.
Leerlingen zijn iedere les met een praktische opdracht bezig, hebben
voortdurend evaluatie momenten en kunnen niet ‘smokkelen’ met de
leeswerken. Voorts weegt ieder onderdeel mee in de totstandkoming van
het eindcijfer zodat niet louter het mondeling examen het eindcijfer bepaalt.
De kandidaat heeft een aantal toetsen gemaakt waardoor ervaringen en
beschouwingen over literatuur zijn opgewekt. Het raamwerk bestaat uit
onderstaand tabel.
Naam:
4 & 5 havo
Theorie Cijfer

Weging Klas

Boeken

Cijfer Weging Klas

Animal Farm

8.0

2x

H4a

Toets 1

6.5

1x

H4a

Die weisse Rose 5.5

2x

H4a

Toets 2

5.5

1x

H4a

The Quiet
American

2x

H4a

Toets 3

7.0

2x

H4a

Being There

2x

H5a

Toets 4

1x

H5a

Slaughterhouse
Five

2x

H5a

Toets 5

1x

H5a

Een roos van
vlees

2x

H5a

1x

H4a

Literatuur

6.5

Film

Opdr. 1

5.0

1x

H4a

Opdracht 1

7.5

Opdr. 2

6.5

1x

H4a

Opdracht 2

1x

H5a

Opdr. 3

9.0

1x

H4a

Opdr. 4

6.5

1x

H4a

SE Mondeling

4x

Mei
2005

Opdr. 5

1x

H5a

L-dossier 2e
MVT

2x

H4a/5a

Opdr. 6

1x

H5a

Opdr. 7

1x

H5a

Profielwerkstuk

2x

H5a

Het raamwerk moet leiden tot een:
- Bekwaming in de hedendaagse literatuur;
- Inzicht in poëzie en proza;
- Het kunnen schrijven van literaire kritieken;
- Literaire informatie verwerken.
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De examinator stelt in een gesprek over het leesdossier vast of de opdracht
naar behoren is uitgevoerd. De hierbij gehanteerde beoordelingscriteria
zijn vooraf bekendgemaakt.
Verder ben ik van mening dat het vak literatuur recht heeft op een eigen eindcijfer.
Het is een onwenselijke situatie wanneer een vak een eindcijfer voor een ander vak
oplevert. De toetsen voor literatuur moeten niet resulteren in een eindcijfer voor
Nederlands, zoals wiskunde ook niet resulteert in een cijfer voor Duits.
Tevens stel ik het mondeling examen als toetsingswijze van literatuur ter discussie.
Het mondeling examen confronteert ons namelijk met twee belangrijke vragen: welke
vaardigheden toetst het en moet literatuur wel mondeling worden getoetst? Tijdens
het mondeling examen wordt de docent een detective die moet achterhalen of boeken
wel of niet zijn gelezen. Dit heeft niets met literatuuronderwijs te maken. En hoewel
het mondeling examen de leesvaardigheid oppervlakkig toetst, weegt het zwaar mee
in de totstandkoming van het eindcijfer. Ik beschouw het mondeling voor literatuur
als een zwaktebod. Immers: het toetsmoment vindt pas plaats na twee jaar (havo) en
drie jaar (vwo) literatuuronderwijs, terwijl een toets een momentopname van de
leerlingen moet zijn waardoor de docent inzicht verkrijgt in hun vorderingen. Door
de vorderingen op oppervlakkige wijze te meten aan het eind van het
literatuuronderwijs, schiet men naast het doel. Met praktische opdrachten heeft de
docent wekelijks controle van de vorderingen van zijn leerlingen, is het onmogelijk
voor de leerling om te smokkelen met de literaire werken en komt het eindcijfer
gelijkmatiger tot stand.
Ik wil hier ook aandacht besteden aan het feit dat de vraag naar onderwijs en het
aanbod van onderwijs niet voldoende op elkaar zijn afgestemd. Wanneer er vraag is
naar literatuuronderwijs moet er ook literatuuronderwijs kunnen worden aangeboden.
Hier is nu geen sprake van. Verdiepend literair onderwijs wordt alleen geboden aan
de universiteit en niet op het HBO, waar het accent ligt op didactiek, pedagogiek en
het desbetreffende vak en/of land. Dit gegeven, gekoppeld aan het feit dat universitair
opgeleiden nauwelijks en HBO-studenten voornamelijk het voortgezet onderwijs
ingaan, illustreert dat de vraag niet aansluit op het aanbod. Mijn advies aan de
onderwijsbeleidsmakers is om meer ruimte te maken voor literatuur binnen het
curriculum van het HBO. Tevens moet worden gezorgd voor relevante en concrete
cursussen voor de huidige literatuur docenten in het voortgezet onderwijs.
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Directe aandacht
Het vak literatuur kan een onbetwiste meerwaarde zijn voor het onderwijs vanwege
de brede vorming van de leerling. Met literatuur kan een school vakoverstijgend te
werk gaan: het ongerealiseerde paradepaard van de Tweede Fase. Bij het lezen van
Of Mice and Men kan de docent economie de beurskrach van 1929 toelichten, de
leraar geschiedenis zou de ‘American Dream’ kunnen bespreken en het vak
maatschappijleer zou het einde kunnen bespreken in de huidige context van euthanasie.
Als voorbeeld van het vakoverstijgende karakter dat literatuur kan hebben, geef
ik hier een praktische opdracht van de leerlingen van havo-4 van het Johan de Witt
College Grafisch & Creatief:
Instructie
Deze opdracht heeft raakvlakken met het Engels, Duits, Frans, economie,
CKV en vooral geschiedenis. De opdracht bestaat uit het beantwoorden
van vragen, het opzoeken van termen, het verwerven van informatie via
internet en het maken van twee posters.
Tijdverdeling
Video

50 minutes (optional)

Research

60 minutes

Assignment

120 minutes

Evaluation

10 minutes

Total

240 minutes

Global questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Which 28th of June incident is connected to the start of WW I?
When did the First World War start (day, month, and year)?
Which country was the first to declare war?
Name the countries involved in WW I.
What was the symbolic name given to WW I?
How many men were killed?
What consequences did WW I have for the British class system?
In what way can the second battle of Ypres (22th of May 1915) be regarded as
significant?
How can July 15th 1916 be regarded as ‘special’ in war faring?
What happened at Messines Ridge?
When did the U.S.A. enter the war and how did this influence the outcome?
Which event in May 1918 strengthened the Germans on the Western front?
Who were Lord Kitchener and Sir Douglas Haig?
Who was Manfred von Richthofen and by whom was he buried?
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15
16
17
18
19

What is the Flanders poppy a symbol of?
What is the significance of the 11 November in present day Britain?
On which date did WW I stop and how is this date significant?
What consequences did WW I have for Europe after 1918?
What consequences did WW I have for the role and position of women?

Termen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

No Man's Land
Patriotism
War Poets
To enlist
Trench foot
Poppy
Shell-shock
Mustard gas
Conscript army
Shell holes
Going ‘over the top’
Passchendaele
Battle of the Somme
The ‘Western Front’
‘Drang nach Osten’
Trench warfare
The Lee Enfield
‘Dulce et Decorum est’
‘Life expectancy’

Literature assignment ©
At the beginning of World War I many young men volunteered to join the
British army. These would-be soldiers often had romantic ideas of army
life and needed little encouragement to join up. The generals of the British
forces were old and had little or no battle experience. The little experience
they had, derived from the British campaigns in Afghanistan, South-Africa
and even as far back as the Napoleonic Wars. This meant they lead this
war (with its new weaponry) with old tactics, resulting into as many as
40.000 deaths on certain days.
The young men at ‘the front’ needed new words to express and understand
this new situation because they had never experienced such horrors before.
This development meant that a new language came into being: that of the
trenches.
Go onto the internet and:
- Zoek informatie op over Rupert Brooke
(http://rupertbrooke.tripod.com/)
- Zoek informatie op over Carl Sandburg
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(http://www.carl-sandburg.com/POEMS.htm)
- Zoek informatie op over Robert Graves
(http://faculty.ed.umuc.edu/~rschumak/focus.htm)
- Zoek informatie op over Wilfred Owen
(http://www.1914-18.co.uk/owen/)
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- Zoek informatie op over Siegfried Sassoon
(http://www.geocities.com/CapitolHill/8103/)
- Vergelijk ‘The Soldier’ van Rupert Brooke, ‘The General’ van Siegfried Sassoon,
‘Two Fusiliers’ van Robert Graves en ‘Dulce Et Decorum Est’ van Wilfred
Owen. Licht in een kort betoog de raakvlakken en de verschillen toe.
- Waarin verschillen de gedichten in het begin van de oorlog met die aan het eind
van de oorlog? Welke invloed heeft dit gehad op de vorm van de gedichten en
waarom?
- Lees de War Poems van Carl Sandburg. Bestudeer ‘Killers’, ‘Jaws’, ‘Murmerings
in a Field Hospital’, ‘Among the Red Guns’, ‘Iron’, ‘Statistics’, ‘Fight’,
‘Buttons’, ‘And They Obey’, ‘Wars’ en het latere ‘Grass’. Is het dichtwerk van
deze schrijver die niet in de oorlog meevocht, anders van toon en vorm?
Motiveer!

Creative assignment
For this assignment, you are to design two posters. The first poster
persuades young people to join the armed forces.
Think what this implies! You have to persuade young people to join a
movement dealing in death, possibly their own!
You will have to go to work attentively, cleverly, persuasively and
rhetorically.
The second poster you make dissuades people to join the armed forces
and which opposes war. Both posters should show knowledge of the subject
and creativity.

Leestips
Erich Maria Remarque, Im Westen nichts neues, Berlijn, 1929.
Henri Barbusse, Le Feu, Parijs, 1916.
Jaroslav Hasek, The Good Soldier Schweik, Praag, 1921-23.
Robert Graves, Goodbye to all That, Cairo, 1929.
Ernest Hemingway, A Farewell To Arms, 1929.
John Dos Passos, Three Soldiers, 1921.
Pat Barker, The Ghost Road, New York, 1995

Kijktips
De laatste aflevering van Black Adder Goes Forth Gallipoli met Mell Gibson.
John Coquillon's verfilming van Im Westen nichts neues Remembrance Sunday
op de zondag het dichtst bij 10 november, BBC 1.
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Luistertips
The Pipes of Peace, Paul McCartney.
Legende vom toten Soldaten, Bertolt Brecht.

Informatietips
http://www.greatwar.co.uk/ (probably one of the better sites)
www.Worldwart.com
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWW.htm
http://www.worldwar1.com/heritage/heritag2.htm
http://www.rockingham.k12.va.us/EMS/WWI/WWI.html
www.Britishlegion.org.uk
www.iwm.org.uk/educ.htm
Na twee jaar literatuur als apart vak zijn de leerlingen in staat betogen te schrijven,
verdiepend te lezen, een literair onderzoek uit te voeren en verlaten zij met een brede
literaire kennis de school. Door literatuur in deze vorm te doceren, is hun vaardigheden
aangeleerd die zij voor de rest van hen leven kunnen gebruiken.
Wanneer literatuur in deze vorm wordt afgezet tegen het bestuderen van uittreksels
wordt duidelijk dat het literatuuronderwijs de andere kant op moet. Door het vak
inhoudelijk sterk te maken en door op een actievere wijze met literatuur om te gaan,
wordt het literaire bewustzijn bij leerlingen aangewakkerd. Het is belangrijker dat
een leerling constateert dat in Gerrit Komrijs De dood van een prins de
onregelmatigheden vermoedelijk expres zijn gemaakt dan dat na twee jaar wordt
gecontroleerd of een boek wel of niet is gelezen.

Inhoud en vaardigheden
Het in het leven roepen van een nieuw vak zonder nieuwe inhoudseisen te stellen en
zonder te voorzien in een nieuwere aanpak is geen vooruitgang maar achteruitgang.
Scholen moeten weten in welke vorm het vak moet worden gedoceerd en de kans
krijgen het vak naar behoren uit te voeren. literatuur moet vernieuwend zijn met als
argument de kennis die het vak aanwakkert, de vaardigheden die worden aangeleerd
en de transformatie van een passieve literatuurleerling naar een actieve
literatuurleerling.
Eric van 't Zelfde studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Rotterdamse
Hogeschool en aan de Universiteit van Leiden. In 2000 won hij een Europese
onderscheiding voor innovatief en creatief taalonderwijs..
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Het interessante
Mijn zoon Cornelius is vijf als hij midden in zijn spel stilhoudt. Hij zit
geknield op de plankenvloer met in zijn handen een kubus. Om hem heen
liggen andere houten bouwblokken, balkjes en cilinders in verschillende
groottes, maar het is de kubus die zijn aandacht heeft. Hij draait het blokje
om, telt de vlakken, laat zijn vingertjes over de ribben gaan. Als hij voelt
dat ik naar hem kijk, houdt hij het kleinood voor zich uit en zegt: ‘Mama,
waarom is deze zo interessant?’
Anne Provoost
Cornelius' vraag is de echo van een kwestie die me bij momenten besluipt: wat maakt
iets interessant? Je loopt te zoeken naar een antwoord, niet alleen omdat je als schrijver
bezig wil zijn met materiaal dat een tijdlang je interesse zal kunnen vasthouden - je
werkt tenslotte een paar jaar aan een boek - maar ook omdat je vroeg of laat wordt
geconfronteerd met de vraag of wat jij een interessant verhaal vindt om te vertellen
ook een interessant verhaal is om te lezen.
Waarom is het dat ik bij schrijvers als De Lillo, Roth, Coetzee, Morrison
doorlopend het gevoel heb dat ze dingen vertellen die belangwekkend en
wetenswaardig zijn. En dat ik boeken van andere schrijvers, ook al zijn ze goed
geschreven en worden ze bewierookt, opzij leg omdat ik ze niet interessant vind?
(Een boek kan zelfs vormelijk interessant zijn zonder te boeien; dan wordt de uitroep
‘Wat interessant!’ een verwijt.)
Op het eerste gezicht lijkt het alsof het interessante zich afspeelt in de buurt van
het verschaffen van inzicht. Als een werk de belofte in zich draagt een licht te gooien
op dingen die me nog niet duidelijk zijn, boeit het me. Het interessante doet zich dan
voor als een objectief criterium: een boek verheldert of doet dat niet. Wat mij inzicht
verschaft moet dat bij een ander ook kunnen. Als het me inzicht verschaft als ik
veertig ben, moet het ook inzicht verschaffen aan iemand van twintig.
Meteen is duidelijk dat de definitie rammelt. Thema's die mij als twintiger helemaal
niet interesseerden, doen dat later ineens wel. Cornelius speelt al sinds zijn tweede
levensjaar met die blokken, waarom vangt de kubus nu pas zijn aandacht?
Het interessante is geen eigenschap, wel een kwalificatie door anderen toegekend.
Het is persoonsgebonden, afhankelijk van leeftijd, geslacht en herkomst. Voor een
schrijver is dat onrustwekkend. Het betekent dat hij een boek kan schrijven waarvan
de inhoud enkel door hemzelf interessant wordt gevonden.
Wat hebben verhalen die ik als ‘universeel’ ervaar dat andere niet hebben? Ze
gaan meestal evengoed over kleine menselijke voorvallen. Wat zorgt ervoor dat ik
als lezer bereid ben om het ene kleine verhaal op te rekken tot iets wat zichzelf
overstijgt, en het andere kleine verhaal op de boekenplank terugplaats?
Tientallen keren al heb ik filmscènes gezien waarin zich de volgende situatie
voordoet: de slechterik en de goeierd staan met een getrokken wapen tegenover
elkaar. ‘Laat je pistool vallen of ik schiet!’ schreeuwen ze allebei. Uit de manier
waarop de filmmaker deze scène in beeld brengt valt af te leiden dat hij dit een
interessante probleemstelling vindt. Als ik naar zo'n scène zit te kijken, voel ik hoe
mijn verstand afhaakt. De onverschilligheid slaat toe. Ik kan mezelf er niet toe brengen
me af te vragen wat nu de beste reactie is. Dat heeft vooral te maken met gebrek aan
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inlevingsvermogen. Ik kan me niets voorstellen bij de heldhaftigheid en de
koelbloedigheid die horen bij het grijpen naar een vuurwapen. Maar dit geldt voor
veel dilemma's in films, ook voor degene die me wel boeien.
Misschien is het om mijn interesse te wekken noodzakelijk dat ik geloof in het
nut van het inzicht dat ik verwerf. Er zijn in de fictie zo veel situaties waarin ik me
kan inleven, spaarzaam omgaan met mijn energie betekent allicht dat ik me bij
voorkeur inleef in situaties die nu of binnen afzienbare tijd op mezelf kunnen slaan.
Het pistool op iemand richten hoort daar niet
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bij, niet omdat ik denk dat er geen moordenaar in me huist, maar omdat ik geen benul
heb van mikken en trekkers overhalen.
Maar allicht is dat maar de helft van het antwoord. Ik zou tegenover de filmmaker
de goodwill aan de dag kunnen leggen om de metafoor te zien in deze scène en om
de situatie over te brengen naar andere omstandigheden van uitzichtloosheid. Ik doe
het niet omdat de scène me niet verrast. Het interessante herhaalt zich niet, erger
nog: herhaling maakt mij blind voor het interessante van het cliché. Interessant vind
ik enkel wat beloont, de moeite loont door me te verbazen. Ik moet de indruk krijgen
dat mijn oude denkbeelden worden bijgesteld, zelfs ontwricht.
‘Ik kan er niets mee,’ is iets wat ik wel eens zeg over een schilderij, een
beeldhouwwerk, een theaterstuk dat me niet heeft weten te boeien. Bepaalde dingen
zijn me te vreemd. Ze zijn in deze fase van mijn leven niet toepasselijk en niet
toepasbaar, en dus raken ze geen snaar. Toepasbaarheid moet dan breed worden
opgevat. Een boek dat me de leegte doet zien, het gat, de donkere binnenzijde van
het leven, de uitzichtloosheid, voldoet beter aan die maatstaf dan een boek dat me
de indruk geeft dat er zoiets bestaat als ‘nuttig inzicht’. Het is een uiting van
machteloosheid, maar geeft opnieuw aan hoe ik in kunstvormen manieren zoek om
vat te krijgen op wat op me afkomt.
Dit is dus mijn criterium bij het bepalen of ik iets wat me wordt aangeboden
interessant vind, en het zegt veel over mij. Maar helpt het me bij het definiëren van
het interessante als ik iets aan anderen aanbied, meer specifiek als ik schrijf? Er is
een tijd geweest dat ik dacht van wel, maar het is mijn zoon met zijn kubus die me
terecht wijst.
De manier waarop hij naar de vorm kijkt is wars van de beslommeringen waar ik
mee loop. De kubus heeft geen intentie om zich interessant voor te doen, dat heeft
Cornelius feilloos aangevoeld. Toch is hij er stil van geworden. Zo vind ik als schrijver
mijn zelfvertrouwen terug: het interessante biedt zich aan, en doet niet meer dan dat.
Het vertoont zich, maar verwacht geen reactie van de toeschouwer. Je schrijft al voor
je werk is gedefinieerd, voor iemand heeft kunnen zeggen: dit boeit of het boeit niet.
Eerst is er de zwakte, het blootleggen van je poging om je woorden op een rij te
krijgen. Dat doe je door te verzinnen. Later zal misschien blijken dat je fictie een
zekere werkelijkheid blootlegt, en het inzicht op die werkelijkheid voor bepaalde
lezers vergroot. Maar dat is achteraf, eerst zet je jezelf op het spel, dat is je bottom
line; meer kun je niet doen.
Anne Provoost is schrijfster.
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Lezen in het vmbo, illusie of optie?
Het leesbevorderingsproject Bazar, speciaal ontwikkeld voor het vmbo,
begint zijn vruchten af te werpen, aan het begin van dit jaar werden twee
studiedagen gewijd aan ‘lezen in het vmbo’ en eind maart werd de Zeeuwse
Bibliotheek onderscheiden voor de invoering van Bazar in Zeeland. Er is
iets aan de hand op het vmbo. Nu niet de insteek van de praktijk van de
scholen, maar een geluid uit een andere hoek, die van de openbare
bibliotheek. Wat is er mogelijk en wat niet? Margriet Veeneman, een van
de sprekers op twee studiedagen dit voorjaar over lezen in het vmbo, en
een van de initiatiefnemers van www.fictiedossiervmbo.nl, gaat nader in
op deze materie.
Margriet Veeneman

Vragen uit de praktijk
Herhaaldelijk worden de medewerkers van de Openbare Bibliotheek Deventer
benaderd met vragen van docenten naar actuele leeslijsten voor vmboscholieren.
Van collega's uit andere steden en regio's weten we dat het beslist geen typisch
IJssellandprobleem is. Zeker scholen die met Bazar werken, het
leesbevorderingsprogramma voor het vmbo, blijken in toenemende mate behoefte
te hebben aan informatie en overzicht op het gebied van (jeugd)boeken voor deze
doelgroep. Docenten hebben vaak geen of onvoldoende tijd om het aanbod bij te
houden en de meeste leerlingen zijn in eerste instantie meer geïnteresseerd in de
dikte van een boek dan in de inhoud. Een lijst met alleen titels en auteurs geeft
weliswaar antwoord op de gestelde vraag, maar biedt noch docenten, noch leerlingen
inzicht en overzicht.
De tweede aanleiding voor het ontwikkelen van www.fictiedossier vmbo.nl is de
recente verandering in het fictieonderwijs. Behalve voor romans kunnen
vmbo-leerlingen er nu ook voor kiezen om zeven andere vormen van fictie op te
nemen in hun fictiedossier: poëzie, theater, cabaret, film, dagboeken, strips en korte
verhalen. Dit betekent voor zowel de bibliotheeksector als het onderwijs nog meer
terreinen die om informatie en overzicht vragen. Vanuit het netwerk Samenhang en
Kwaliteit van de Overijsselse bibliotheken is gestart met de website die sinds 2001
on line is. De uitgangspunten waren even duidelijk als eenvoudig: begonnen werd
met het verzamelen van informatie over alle vormen van fictie. Daarna kwam het
selectiemoment; alleen de titels die relevant waren voor vmbo-scholieren in het derde
en vierde leerjaar bleven staan. De derde stap was het presenteren van deze titels,
met achtergrondinformatie, in een actueel, aantrekkelijk en overzichtelijk
internetprogramma.

Criteria
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Er is lang gesproken over de criteria. Immers: van bovenaf zijn voor het
vmboonderwijs geen vastomlijnde eisen voor ‘getolereerde’ fictiewerken
bekendgemaakt. In principe mogen leerlingen alles lezen, bekijken en beluisteren,
zolang het geen racistische of pornografische fictie betreft. Dat betekent niet dat
sommige docenten geen expliciete eisen stellen. Vaak heeft dat te maken met de
eigen (on)bekendheid met bepaalde fictiewerken, of met een specifieke opvatting
over fictieonderwijs. Bij het selecteren van titels is de leef- en belevingswereld van
de vmbo-scholieren het belangrijkste uitgangspunt. Een film over de Marokkaanse
of Turkse gemeenschap zal eerder aanspreken dan een vergelijkbaar verhaal over de
Eskimo's of de Zoutmannen in Tibet. Wanneer een populaire acteur als Brad Pitt
evenwel de hoofdrol vertolkt in een film over Tibet is zo'n verhaal voor hen wel weer
aantrekkelijk.
Een tweede criterium om tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen
leerlingen is de niveauaanduiding met sterren: makkelijk,
gemiddeld en
moeilijk.
Docenten en leerlingen kunnen aan de hand daarvan samen bepalen welke titels
voor de betreffende leerling in aanmerking komen. Het aantal sterren zegt zowel iets
over de inhoud als over

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

41
de vorm van een fictiewerk. Zo krijgt een dikke roman met eenvoudige inhoud twee
of drie sterren, terwijl een zeer kort verhaal met een meer complexe inhoud ook drie
sterren krijgt. Als derde punt voor het inrichten van de website - en dit vooral om
het programma zo aantrekkelijk en overzichtelijk mogelijk te houden - verschijnen
er nooit meer dan vijf titels tegelijk op het scherm. Afhankelijk van het aanbod zijn
bij verschillende fictiewerken en thema's meer titels opgenomen en bij andere minder.
In sommige gevallen heeft de redactie nog geen geschikte titels kunnen vinden.

Bronnen
De redactie van www.fictiedossier vmbo.nl put voor de selectie van relevante titels
uit een aantal standaardbronnen, zoals bijvoorbeeld de catalogi en collecties van
openbare bibliotheken, fictiemethodes voor het vmbo, Boek & Jeugdgids 12+ van
NBD/Biblion, de titel van de Jonge Jury, het tijdschrift Jeugdliteratuur in de
basisvorming van NBD/Biblion, het aanbod van een stripspeciaalzaak, de films in
de Moviezone-programmering voor jongeren van vijftien tot vijfentwintig jaar, de
Klassefilm van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, het aanbod van een
kwaliteitsvideotheek, de Kunstklapper Voortgezet Onderwijs van Kunst en Cultuur
Overijssel, de regionale schouwburg- en theaterprogramma's, de mailings van
jeugdtheatergezelschappen en de site www.ongebonden.nl. Daarnaast leveren de
dagelijkse informatiekanalen - kranten, televisie, tijdschriften, internet en mondelinge
overlevering - permanente aanvoer van fictiedossiermateriaal.
Doordat www.fictiedossiervmbo.nl toegankelijk is via internet kunnen leerlingen,
docenten, bibliothecarissen en andere belangstellenden het programma zowel thuis,
als op school of in de bibliotheek raadplegen. Los van de plaats is het programma
op verschillende manieren te gebruiken, als algemene informatiebron voor
(vmbo-)scholieren, die een aantrekkelijk en actueel boek, film of ander fictiewerk
over een bepaald thema zoeken, bibliothecarissen en docenten die op zoek zijn naar
een (al of niet thematisch) overzicht van actuele fictiewerken voor de betreffende
doelgroep en iedereen die achtergrondinformatie over een van de opgenomen titels
zoekt.
De site is een specifieke informatiebron bij het samenstellen van het fictiedossier
in de bovenbouw van het vmbo.
Leerlingen kiezen titels uit het bestand van www.fictiedossiervmbo.nl en verwerken
hun lees-, luister- en kijkervaringen met behulp van de achtergrondinformatie die
het programma biedt.
Verder is de site handig ter oriëntatie van theater-, cabaret- en filmvoorstellingen
voor het vak CKV-1 in het vmbo.

De site in de praktijk
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Het fictiedossier is dan nu wel wettelijk verplicht en aan bepaalde eisen moet worden
voldaan, maar de concrete invulling verschilt erg per school en zelfs per docent.
Daarom is het belangrijk vooraf vast te stellen hoe de leerlingen en de docenten met
het fictiedossier omgaan. Een aantal vragen kan hierbij als hulpmiddel dienen,
bijvoorbeeld: Wordt er vooral klassikaal of individueel gewerkt? En hoe vrij zijn
leerlingen in hun keuze van titels? Is de lesmethode richtinggevend voor de invulling
van het fictiedossier? Zo ja, om welke methode gaat het? En bevat deze methode
actuele en aantrekkelijke titels? Is er sprake van een thematische aanpak? En tenslotte:
geeft de docent de leerlingen gerichte opdrachten?
De antwoorden op deze vragen bieden aanknopingspunten om
www.fictiedossiervmbo.nl te doen aansluiten bij de onderwijspraktijk van de
betreffende school, docent en leerling.
Voor verdere verdieping in het fictiedossier biedt de handleiding Fictiewijzer van
Hannie Humme een didactisch voorbeeldmodel.
Margriet Veeneman is werkzaam als consulent cultuur in de Openbare Bibliotheek
Deventer en werkt daar sinds 1998 intensief samen met scholen voor vmbo. Zij
ontwikkelde met collega's uit Deventer en Nijverdal www.fictiedossiervmbo.nl

Meer informatie
Voor meer artikelen over Bazar en lezen in het vmbo kunt u ook terecht in eerder
verschenen nummers van Tsjip/Letteren, namelijk: 13-2 (p. 13-17, p. 18-20), 12-1
(p. 30-34), 11-2 (p. 18-23, p. 52-53 en 54-55).
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Leeswijzer
Kees 't Hart
Ter navolging
Querido, 2004
ISBN 90 214 6714 3
€ 18,95
Kees 't Hart voltooide in 2004 Ter navolging; een roman in briefvorm, maar dan in
de eigentijdse zin van het woord. Niet voor niets zijn Betje Wolff en Aagje Deken
onderwerp van onderzoek van de jonge en ambiteuze Vincent Gorter. Hun
(brieven)romans werden nationaal beroemd en 't Hart beproeft met deze roman een
geheel nieuw en actueel genre: de hedendaagse brievenroman. E-mails, sms-jes, oude
brieven en dagboekfragmenten van Vincents vader Jan, die eerder onderzoek naar
beide schrijfters in Frankrijk deed, wisselen elkaar af. Hiermee belandt de lezer in
de rurige patriottengeschiedenis van beide dames, hun tijd in Trevoux en Friesland.
't Hart mengt feit en fictie op een aanstekelijke en bewonderenswaardige manier;
P.J. Buijnsters en Frits van Oostrom doen (ongewild) mee aan het e-mailen, maar
blijven passief en op afstand. Veel meer op de voorgrond treedt de jonge onderzoeker;
hij vrijt met Mies, de dochter van zijn promotor Halbertsma en zet alle zeilen bij om
in het academisch pulletje te vallen. Niet zozeer Aagje en Betje, maar Vincent is
optimaal aan het netwerken. De jonge promovendus schroomt niet om zelfgeschreven
‘archiefstukjes’ toe te voegen en zet met ook andere trucjes zijn academische
geloofwaardigheid op het spel. Ook is hij betrokken bij de herdenking van de
tweehonderdste sterfdag van beide schrijfsters, november 2004 in Den Haag en mailt
dus met Wim Deetman, de burgervader aldaar. Met Ter navolging heeft Kees 't Hart
een roman geschreven die niet alleen een aanwinst is voor de moderne Nederlandse
literatuur, maar ook een waardevolle in- en aanleiding vormt om Betje Wolff en
Aagje Deken onder het stof vandaan te halen. Een brief aan Betje, een (e-mail)
correspondentie tussen Aagje en Betje over Kees 't Hart - met dit boek is niet alleen
thuis, maar ook in de klas heel veel mogelijk.
AMR

Floor Haakman
De inborsteling
Querido, 2004
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ISBN 90 214 6712 7
€ 15,95
De inborsteling, Floor Haakmans tweede roman na haar zeer positief ontvangen
debuut Oneetbaar brood uit 2000, draait om de drieëntwintigjarige Noëlle, die een
autobiografische film heeft gemaakt over haar directe familie. Deze familie bestaat
uit een moeder, een tante, twee ooms en een kort tevoren overleden grootmoeder.
Het thema van de film wordt verwoord door de moeder van Noëlle tijdens een
emotioneel gesprek tussen moeder en dochter in het eerste hoofdstuk van de roman:
‘Dat wij ons allemaal al generaties lang verwoed bezighouden met een zeer groot,
bij voorbaat tot mislukken gedoemd project. En dat dat project het leven is.’ Noëlle
wil koste wat het kost voorkomen dat ze deze familietrek overneemt. Ze besluit
schoon schip te maken en zich te ontdoen van haar persoonlijkheid (‘Hoe verlos ik
mij van mezelf?’) en en passent graag ook nog van haar verleden. Haar zogenoemde
inborsteling - haar geweten, haar zelfkritiek - staat haar hierbij met raad en daad
terzijde. Deze inborsteling is in de roman een bijna reëel personage, dat af en toe het
woord neemt, commentaar en kritiek levert en toegesproken wordt. De hoofdstukken
volgen op elkaar via een tamelijk associatief

en niet altijd direct duidelijk plan. Het is de lezer dan ook niet steeds duidelijk waar
het betreffende hoofdstuk in de chronologie thuishoort. Daarbij komt dat deze
hoofdstukken grotendeels bestaan uit gedachten en gesprekken. Concrete handelingen
en beschrijvingen, een duidelijk plot, ontbreken in de roman, waardoor het lezen
veel concentratie, inspanning en eigen duiding van de lezer vergt.
De zeer eigen, verzorgde en fraaie stijl van Haakman, gecombineerd met de
eigenzinnige en licht ‘gekantelde’ wijze waarop haar hoofdpersoon tegen het leven
aankijkt, maakt De inborsteling zeer de moeite waard, zij het waarschijnlijk slechts
voor een beperkte groep lezers.
JB
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Leo Pleysier
De trousse
De Bezige Bij, 2004
ISBN 90 234 1437 3
€ 13,90
Leo Pleysier is een van de weinige Vlaamse auteurs die in Nederland populair zijn.
Met zijn Wit is altijd schoon uit 1989 brak hij door in ons land. Zijn boeken zijn
prachtige miniatuurtjes, eenvoudig van opzet, maar indrukwekkend door hun
taalgebruik en door de precieze manier waarop hij mensen alleen door hen te laten
praten tot leven wekt.
In 1993 kwam De gele rivier is altijd bevrozen, een verhaal over een Belgische
non, verteld door de ogen van haar neef(je): hij is nog maar een kind als ze, op weg
naar de missie, plechtig wordt uitgeluid door haar familie. Hij is volwassen als ze
voor de laatste keer terug in Vlaanderen, beseft dat de westerse wereld ingrijpend is
veranderd: ze heeft hier niets meer te zoeken, en haar familieleden laten haar vrijwel
ongemerkt vertrekken. ‘Missie’ is voor hen een relict, iets volstrekt achterhaalds, uit
een voorbije tijd.
Die non speelt de hoofdrol in De trousse. Ze is oud geworden, ligt, zoals zo vaak,
wakker in de warme nacht in India en overpeinst haar situatie. Haar zware leven in
een ziekenhuisje tussen de allerarmsten van het land begint zijn tol te eisen. Haar
medezuster en beste vriendin, de chirurg zuster Astrid is onlangs gestorven na een
slopende ziekte. Ze mist haar erg en denkt over de invulling van haar leven, een
invulling die vloekt met wat ze over het leven in België te horen krijgt van haar
nichtje dat op wereldreis haar tante even bezoekt.
Het verhaal van de non is in zijn eenvoud indrukwekkend en ontroerend. Een
absolute aanrader!
JD

Yusef el Halal
Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken
Nijgh en Van Ditmar, 2004
ISBN 90 388 3114 5
€ 14,90
De jonge Yusef wil schrijver worden. Zijn ouders en vrienden vinden dat maar niks,
maar hij zet door en weet uiteindelijk zijn doel te bereiken. De verhalenbundel Man
zoekt vrouw om hem gelukkig te maken heet het resultaat te zijn van dat alles. De
korte verhalen en twaalf gedichten zijn geschreven vanuit het perspectief van de ik,
Yusef: schrijver en verteller vallen nadrukkelijk samen. Hij is van Marokkaanse
afkomst, maar helemaal in Nederland opgegroeid, en zit dientengevolge in de
gebruikelijke spagaat tussen twee werelden. Hij kankert op Marokkaanse gewoonten
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en normen, en op Nederlandse. Zijn grote liefde is Najoua, die hem afwijst: ideaal
‘materiaal’ voor een auteur. Hij wil met een vriend op literaire vakantie, een boek
achterna, en omdat de muggen in het hoge noorden uit W.F. Hermans' Nooit meer
slapen hem afschrikken, kiest hij voor kanovaart op de Dordogne à la Ronald Gipharts
Ik ook van jou. Dat diens naam hier opduikt, is niet zonder reden. Als de verteller
het niet luidkeels ontkende - en de auteur en de uitgeverij ook - zou je geloven dat
je hier te doen had met een door genetische manipulatie ontstane tweelingbroer van
Giphart. Onderwerpkeuze (schrijver willen worden, seks als doorlopend aandachtspunt
en bron van inspiratie, een kritische houding ten opzichte van het literaire wereldje)
en stijl (grappige woordspelingen, verrassende overgangen en zinswendingen, frisse
beschrijvingen van het lichamelijke) zijn Marokkaanse versies van wat we al uit
Utrecht kenden. Wie die Yusef

echter ook moge zijn, hij is net als Giphart goed voor een paar uur leesplezier: een
frisse, originele kijk op het literaire wereldje en op het alledaagse bestaan van een
niet alledaagse allochtoon.
JD

Mikael Engström
Tobbe
Van Goor, 2004
ISBN 90 00 03552 X
€ 15,75
Klein leed in een arme Zweedse buitenwijk, daarover vertelt Mikael Engström in
Tobbe. Tobbe is een intelligente en gevoelige jongen, die opgroeit zonder moeder.
Zijn vader is eigenlijk altijd aan het werk en Tobbe zoekt zijn heil op straat, tussen
de rauwdouwers die zijn buurtkinderen zijn. 's Avonds vertelt hij in gedachten aan
zijn overleden moeder wat hij heeft meegemaakt en wat hij hiervan vindt.
Tobbe is duidelijk anders dan de buurtkinderen. Onder het eten leest hij
wetenschappelijke jeugdtijdschriften en hij denkt na over wat hij zich heen ziet
gebeuren. Zo verzucht hij een keer: ‘Waarom maken we altijd ruzie, waarom gaan
we niet gewoon iets gezelligs doen met z'n allen?’ Als hij met zijn vriendje Lars naar
een andere wijk gaat om een kat te stelen, kijkt hij zijn ogen uit. Hij is nog nooit
buiten zijn eigen wijk geweest en dit uitstapje verandert zijn wereldbeeld. Of, in het
hoofd

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

44

van Tobbe: ‘Plotseling realiseerde hij zich dat alles misschien ook hier bestond, maar
dan met andere namen. Misschien waren er hier ook een Lars, een Ola, een kiosk
van Flits en een Bierbaard, maar heetten ze anders.’
Tobbe lijkt erg op Thomas, het Amsterdamse straatschoffie uit Winterijs van Peter
van Gestel. Hij is misschien iets intelligenter: waar Thomas leergierig is maar het
van andere mensen moet horen, verzint Tobbe zijn eigen oplossingen. Beide jongetjes
sluit je direct in je hart. En je beseft weer hoe het moet zijn om kind te zijn in een
onbegrijpelijke wereld, en dat de meest simpele oplossingen vaak voor de hand
liggen, als je ze maar wilt zien. Een prachtig boek voor lezers van alle leeftijden.
Overigens kwam bij Van Goor ook nog een heerlijk leesboek uit: Piraten! van
Celia Rees, de auteur van het succesvolle Heksendochter. Piraten!
(ISBN 90 00 03550 3, € 17,95) is een goed geschreven avonturenroman om
helemaal in te duiken!
MO

Do van Ranst
Mijn vader zegt dat wij levens redden
Davidsfonds/Infodok, 2004
ISBN 90 5908 116 1
€ 13,50
Wat onmiddellijk opvalt in dit sfeervolle verhaal is de bevreemdende setting. Samen
met haar ouders woont de vijftienjarige ikfiguur ‘aan het einde van de wereld’: precies
in een haarscherpe bocht die doodloopt op een halfafgewerkte brug. De setting
symboliseert de ontwrichte verhouding binnen het gezin: ruziënde ouders, een
twijfelende adolescente en een dementerende grootmoeder.
Met de regelmaat van de klok worden autobestuurders verrast door de bocht,
rammen de voorgevel van het huis en worden er een tijdlang liefdevol verpleegd.
Het zorgt voor een beetje afleiding in het verwarde en saaie bestaan van de
vijftienjarige ikfiguur. Op een dag komt de jonge Zack letterlijk haar leven
binnengereden. Ze krijgt gevoelens voor hem, maar wil tegelijkertijd haar sensuele
relatie met de lesbische Sue niet verloochenen. Gevoelvol én met een sterk
inlevingsvermogen tast de auteur de grenzen van het eigen ik af. De onderhuidse
spanning brengt het tweetal tot een ontroerende apotheose: hartstochtelijk kussend
worden Zack en de ikfiguur betrapt door haar bezorgde moeder. Het levert een
kentering in tweeërlei opzicht op: Zack verlaat het huis, net zoals de familie het
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ouderlijk huis inruilt voor de stad. In haar fantasie ziet de ikfiguur het huis (lees:
haar oude leventje) in vlammen opgaan. In deze beklijvende roman vloeien fantasie
en realiteit naadloos in elkaar over, waardoor het verhaal een surrealistische sfeer
uitademt. Van Ranst bedient zich van een sobere, poëtische taal met sterke
zeggingskracht. Veel blijft tussen de regels verborgen, wordt aan de
verbeeldingskracht van de lezer overgelaten.
Met deze in alle opzichten overweldigende adolescentenroman won de
negenentwintigjarige Van Ranst als jongste winnaar ooit de prestigieuze
manuscriptenprijs van Knokke-Heist voor het beste jeugdboek van 2004. Een terechte
en verdienstelijke overwinning van een geboren verteller.
JP

Tanneke Wigersma
Acht dagen met Engel
Lemniscaat, 2004
ISBN 90 5637 618 7
€ 12,50
Acht dagen met Engel van Tanneke Wigersma is een boek dat zich niet direct in een
categorie laat duwen. En dat begint al bij de raadselachtige titel.
Silke ontmoet haar nieuwe klasgenoot Engel op een bankje in het park. Engel doet
haar best om vriendinnen te worden. Ze heeft namelijk een bijzondere hobby: ze
verzamelt mensen. Mensen die verdrietig zijn, maakt zij gelukkig en als haar dat
gelukt is, heeft ze weer een ‘item’ voor haar verzameling. Ook Silke is ongelukkig;
haar vader misbruikt haar seksueel en ze is als de dood dat hij binnenkort haar jongere
zusje Sophine ook lastig gaat vallen.
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Hun moeder heeft schijnbaar niets in de gaten. Engel wel en zij stimuleert Silke te
gaan praten met haar docent. Als Silke dat doet, verdwijnt Engel even plotseling als
ze gekomen is en bedenkt Silke dat ze nu in Engels verzameling zit.
Jammer genoeg is het wat mysterieus voor welke doelgroep Wigersma heeft
geschreven. De zinnen zijn kort en eenvoudig, waardoor je denkt aan jonge lezertjes.
Het probleem, de vader die zijn dochter misbruikt, wordt echter heel impliciet
omschreven, en dat vraagt weer meer leeservaring. Het zijn overigens wel prachtige
beschrijvingen. Zo vlucht Silke iedere keer weer in een soort van droomwereld. Ziet
ze bijvoorbeeld een spinnetje aan het plafond bungelen, dan stelt ze zich voor dat zij
ook een spin wordt. Het moeilijke is dat vaders aanwezigheid in het bed van zijn
dochter vervolgens niet wordt verklaard. En laten we wel wezen: er zijn ook vaders
die gewoon voor de gezelligheid en zonder bijbedoelingen bij hun kinderen in bed
kruipen. Hoewel stijl en onderwerp dus niet altijd even goed aansluiten, heeft
Wigersma wel een boek geschreven dat het lezen - onder begeleiding - meer dan
waard is, over een onderwerp waar ook best eens over geschreven mocht worden.
MO

Ad de Visser
De Grieken
Damon, 2004
ISBN 90 557 3507 8
€ 19,90
De Griekse literatuur is een schat die voor velen verborgen blijft of slechts gedeeltelijk
bekend is. Niet gehinderd door wetenschappelijke ingevingen heeft Ad de Visser
zich aan een studie van de Grieken gezet en een waardevolle bloemlezing tot stand
gebracht. Een huzarenklus die pas in het begin is van een veelomvattend project. De
Grieken is het eerste deel van Uit de eerste hand, waarin de belangrijkste geschreven
documenten uit de Europese geschiedenis worden gebundeld. Na de Grieken volgen
nog de Romeinen, Middeleeuwen, Renaissance en de vier afgelopen eeuwen.
De Visser, die eerder voor het onderwijs boeken over beeldende kunst samenstelde,
zoals Hardop kijken en De tweede helft gedocumenteerd, moet een echte doorbijter
zijn. Hij heeft zich laten leiden door zijn eigen nieuwsgierigheid en slaagt erin een
toegankelijk overzicht van de Grieken te geven. Hij hanteert verschillende categorieën,
te beginnen met een uitgebreid overzicht van de filosofen, onder wie Socrates, Plato
en Aristoteles. Ook literatuur en drama zijn uiteraard vertegenwoordigd vanaf
Homerus tot Aristophanus. Daarnaast heeft hij aandacht voor retorica,
geschiedschrijving en vakwetenschap. Juist de onwetenschappelijke benadering
maakt de bundel aantrekkelijk voor docenten en de geïnteresseerde leerling. Het
boek bevat veel primaire, vertaalde teksten die De Visser overal vandaan gehaald
heeft; soms is hij zelf aan het vertalen gegaan. Zonder omwegen krijg je een goed
beeld van de Griekse geschriften die vier eeuwen voor Christus een hoogtepunt
beleefden. Het is prettig tal van teksten die je ooit gedeeltelijk ergens hebt gelezen
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in een handzame bundel bijeen te hebben. Uiteraard zijn de gekozen fragmenten
persoonlijke keuzes, zoals het fragment uit De Vissers geliefde Medea, maar de
meeste lezers zullen zich graag door deze gids aan de hand laten nemen om zich te
verbazen over de zeggingskracht van de teksten.
HL
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Zicht op sites
Na www.bijbelencultuur.nl en www.christelijkekinderboeken.nl bent u wellicht
geïnteresseerd geraakt in het goede en slechte van de mens. U kunt terecht op
www.waardenennormen.kennis net.nl. Een recente website die docenten bijstaat in
het aanscherpen van gedragsregels. Op www.zestienmiljoenmensen.nl staan
praktijkvoorbeelden van projecten en informatie over discussies rond waarden en
normen. Wie liever inspiratie zoekt in de oudheid, bij mystiek en ridderschap van
de arthurlegende, moet eens kijken op www.dit.is/king-arthur. Een mooi voorbeeld
van cultuur en verankerde regels omtrent eer en trouw. Voor recenter jeugdsentiment
is er www.goedenmorgen.nl. Deze website biedt onverwachte linkmogelijkheden
naar boekjes en versjes uit een ruim genomen kindertijd. Wie er niet bij staat, is
troubadour Cornelis Vreeswijk die nog altijd springlevend is, zo blijkt uit
www.cornelisvreeswijk.nl. Vermoedelijk wordt zijn werk ook bewaard bij het
Nederlands Theaterinstituut, www.tin.nl; daar is nu extra aandacht voor theater in
de tweede wereldoorlog, www.theater2wo.nl, een waardevol archief voor
CKV-verdieping. Een mooi archief is ook www.geheugenvannederland.nl. De site
bevat beelden en teksten uit de vaak verborgen collecties van Nederlandse culturele
instellingen. Voor archiefstukken kunt u natuurlijk ook terecht bij
www.nationaalarchief.nl. Voor actuele documenten verdient de
www.vernieuwingbasisvorming.nl de nodige aandacht. Voor meer vrijheid en een
eigen gezicht.
Taal is ongekend goed vertegenwoordigd op het wereldwijde web. Naast al eerder
gepubliceerde links noem ik nu ww.taalsite.nl, een sobere maar verantwoorde poort;
www.literairnederland.nl, aardig en interactief, maar niet echt diepgaand;
ww.boekblad.nl, bedoeld voor mensen uit het boekenvak, met inlogmogelijkheid.
Wie meer regionaal georiënteerd wil zijn, moet eens kijken op www.cubra.nl met
veel informatie over literatuur in Noord-Brabant. Interessant voor poëzieliefhebbers:
www.vsbpoezieprijs.nl en www.skep.nl. De laatste richt zich vooral op de basisschool.
Een belangwekkende website is www.dialang.org. Via deze site kunt u de sterke
en zwakke kanten van uw beheersing van een vreemde taal onderzoeken en nagaan
wat uw niveau van taalvaardigheid is. Uiteraard is dat niet het belangrijkste. De
website draagt ertoe bij dat alle Europese landen eensluidende niveaus voor het
talenonderwijs gaan hanteren. Een prachtig streven, zeker met het oog op e-learning
en variabele leerlijnen; in de toekomst wellicht ook van toepassing op het
moedertaalonderwijs.
In België maken ze doorgaans werk van websites. Een voorbeeld is
www.bocobrussel.be/LinksNIs Literatuur.htm met veel linkmogelijkheden en ook
users.sky net.be/hildedoms/start.html is om die reden de moeite waard. Een rondreis
langs scholen in eigen land is sowieso de moeite waard. Een inspirerende site is
bijvoorbeeld www.cambiumned.nl van de sectie Nederlands uit Zaltbommel. Ook
individuen kunnen het soms niet laten veel tijd en energie in een website over
literatuur te stoppen, zoals Coen Peppelenbos met
home.concepts-ict.nl/~coenp/index.htm.
Op het terrein van CKV verwijs ik graag naar www.ckv23.com, waar veel materiaal
voor docenten en leerlingen te vinden is. Een belangrijke nieuwe toegangspoort voor
leraren is www.cultuurplein.nl. Voor jongeren zelf is er onder meer www.zapr.nl.
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Zeer speciaal voor de gitaarliefhebber is www.tabsrus.nl, volledig door jongeren
gemaakt met honderden liedjes en voorzien van gitaarakkoorden. Voor de ontdekking
van wereldliteratuur kunt u terecht op www.amerigo.nl, weliswaar commercieel,
maar vaak toch wel verrassend. Voor de echte commerciële website moet u zijn bij
www.briefopbestelling.nl. Wellicht een idee voor de bijklussende leraar die aan
www.educatiefondernemen.nl niet genoeg heeft. Enkele gratis tips:
www.goedpuntopbestelling.nl, www.enigediepgangopbestelling.nl,
www.veelsurfplezieropbestelling.nl.
HL

Tsjip/Letteren. Jaargang 14

47

Aangenaam kennis te maken
Leuke jongens bij de Kunstbende
Ik deed mee in 1991. Voorronde Noord-Holland, categorie theater. Wat we daar
deden weet ik niet meer, maar wel dat het onwijs spannend was. We stonden achter
de coulissen te wachten tot we opmochten, de hele zaal zat vol en iedereen die we
hadden zien optreden vonden we veel beter dan onszelf. Dat was ook zo; we wonnen
niet. Maar dat maakte niet uit want het was een superervaring met allemaal toffe acts
en vooral ook leuke jongens, want die zijn erg belangrijk als je veertien bent. We
werden door mijn moeder na de prijsuitreiking mee naar de auto gesleept terwijl we
helemaal niet wilden want er stond nog zo'n gast op het podium een helikopter na te
doen; niet normaal!
Nu zijn we bijna vijftien jaar verder en weet ik dat ‘die gast’ Najib Amhali was,
en ik weet ook wat er allemaal bij komt kijken om ervoor te zorgen dat je als jongere
daar op het podium je ding kan doen. Ik werk nu namelijk bij de Kunstbende. Het
jaar dat ik meedeed was het eerste jaar dat de wedstrijd plaatsvond. Op initiatief van
het toenmalige ministerie van WVC was er een commissie ingesteld om de kloof
tussen jongeren en het gevestigde culturele aanbod te dichten. Die kloof was
geconstateerd door sociologe Mieke de Waal in haar rapport Kunst, daar ga je toch
niet heen? in 1989.

Creatievelingen
Een club - toen - jonge creatievelingen, waaronder Candy Dulfer, Marion van Thijn
en Erik van der Hoff dacht vervolgens een concept uit voor een wedstrijd waarin
jongeren maar moesten laten zien wat hun culturele aanbod dan was. Dat concept
werkte toen voor ons, en sindsdien heeft het voor duizenden jongeren gewerkt. Dit
komt naar mijn idee omdat jongeren en hun creatieve uitingen bij de Kunstbende
heel serieus genomen

worden. De regionale voorrondes vinden bijvoorbeeld plaats in professioneel
geoutilleerde theaters, schouwburgen en poppodia zoals de Meervaart in Amsterdam,
De Lawei in Drachten, Schouwburg Odeon in Zwolle, Nighttown in Rotterdam en
013 in Tilburg. Wat ze ook verzonnen hebben, voor elke deelnemer staat de crew
van licht- en geluidstechnici, presentatoren, kleedkamerwachten, juryleden et cetera
klaar.
Daarnaast worden jongeren actief betrokken bij de invulling van de activiteiten,
de uitstraling van de campagne en het bedenken van het jaarlijkse thema dat aan de
wedstrijd verbonden wordt. Een aantal oud-deelnemers heeft mede dankzij deze
volwaardige benadering als artiest het creatieve talent verder ontwikkeld en er werk
van gemaakt. Abdelkader Benali, Trijntje Oosterhuis, Krezip, Rashid Novaire,
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Ayatollah Musa, Sanne Vogel en Claudia de Breij zijn een paar voorbeelden van
succesvol geworden Kunstbendedeelnemers.

Actief bezig met cultuur
Toch is het voornaamste doel van de Kunstbende niet zozeer het lanceren van nieuwe
sterren, alswel ‘een zo groot mogelijk aantal jongeren zich actief met cultuur bezig
te laten houden, en hen in staat te stellen zich creatief te uiten.’ Met andere woorden:
mijn vrienden en ik mochten er ook staan met onze act in lederhosen. Dit gegeven,
dat iedereen die maar wil eens kan uitproberen hoe het is om zich bloot te geven op
een podium en daar al dan niet mee verder gaat, maakt de Kunstbende volgens mij
zo de moeite waard. Daar was overigens niet iedereen meteen van overtuigd. In die
beginjaren moest er hard geknokt worden om overeind te blijven, want binnen de
culturele sector was het toen helemaal nog niet zo vanzelfsprekend om jongeren
actief bij cultuur te betrekken. De Kunstbende distantieerde zich in die tijd ook
nadrukkelijk van het onderwijs, want meedoen deed je in je vrije tijd en uit vrije wil.

Vijftien jaar later
De situatie is in vijftien jaar behoorlijk veranderd: CKV is een verplicht vak op
middelbare scholen, in de afgelopen Kunstenplanperiode werd zo ongeveer elke
culturele instelling vriendelijk doch dringend verzocht iets met jongeren te doen, en
in feite is het onderwijs als samenwerkingspartner essentieel. De hele doelgroep zit
er!
Bovendien is de Kunstbende allang niet meer de enige die jongeren uitdaagt om
het podium te beklimmen. Uiteenlopende wedstrijden, talentenjachten en culturele
evenementen voor en door jongeren vragen om hun aandacht. Jongerencultuur heeft
zo'n prominente plaats weten te veroveren in het maatschappelijke leven dat er ook
vanuit het commerciële veld steeds meer geld en energie in jongerenevents en
jongerenmarketing gestoken wordt. Kortom: tegenwoordig moet er streng geselecteerd
worden.
Het dwingt ons om scherp te blijven. Als we niet constant bijhouden wat voor hen
belangrijk is lopen we het gevaar dat we iets bieden waar ze zich niet toe aangesproken
voelen. En zie ze dan maar eens te motiveren om uit vrije wil mee te doen.

Samenwerken
Verder is samenwerken van
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cruciaal belang om als nonprofitorganisatie tussen alle boodschappen die aan jongeren
gericht zijn overeind te blijven en op te vallen. Op alle fronten en op alle niveaus is
de Kunstbende korte en langdurige allianties aangegaan met andere clubs. De
regionale coördinatoren die de zestien voorrondes organiseren zijn ondergebracht
bij partners als De Muzerie, Keunstwurk, Stichting Kunst en Cultuur Gelderland,
Passionate, Stichting Bosse Nova en Buro Pinkpop. De werving van deelnemers
gebeurt samen met talloze buurtcentra, (regionale) festivals, bibliotheken,
CKV-docenten et cetera. De stimuleringsprijzen die de winnaars van de voorrondes
en de finale mee naar huis krijgen, worden ter beschikking gesteld door een enorme
hoeveelheid organisaties en bedrijven die het ook belangrijk vinden dat jongeren hun
creatieve ambities kunnen uitleven.

Jubileum
In 2005 vieren we dat de Kunstbende vijftien jaar bestaat. In elke provincie wordt
contact gezocht met andere regionale jongereninitiatieven om een sterk en opwindend
festivalprogramma te bieden, waar jongeren simpelweg niet omheen kunnen. Sterker
nog: ze staan zelf centraal. Wat mij betreft blijft de Kunstbende met deze combinatie
van intensieve aandacht voor jongeren en hun cultuur en een constructieve
samenwerking met verschillende partijen, een stevig platform waar jongeren de dienst
uitmaken. En waar de leuke jongens te vinden zijn.
Iris Daalder

Agenda
5 november 2004
Dag van het literatuuronderwijs
Onder de titel ‘Ik wil gelezen worden, maar hoe?’ vindt in Rotterdam de tweejaarlijkse
dag voor docenten plaats. Meer informatie: www.bulkboek.net/dlo of
bulkboek@boeklog.nl.

19 en 20 november 2004
Het Schoolvak Nederlands
Jaarlijkse conferentie over het vak; in de stroom Literatuur onder meer aandacht voor
poetry slams in de Tweede Fase, detectives in de klas en literatuur en film. Meer
informatie: http://memling.rug.ac.be/hsn.

10-14 januari 2005
Crossing Border Festival
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Jaarlijks festival in Den Haag met schrijvers, dichters, muzikanten, filmers en beeldend
kunstenaars. Meer informatie: www.crossingborder.nl.

27 januari 2005
Landelijke gedichtendag
Thema van dit jaar is de verkiezing van de nieuwe dichter des vaderlands. Meer
informatie: www.poetry.nl.

Januari/februari 2005
Studiedag Lezen in het vmbo
Derde editie van twee eerdere, succesvolle dagen in februari en april 2004. Informatie:
e.olijkan@ced.nl.

11 februari 2005
Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur
Jaarlijkse studiedag in Groningen. Meer informatie: www.rug.nl/uclo/TkenC of tel.
(050) 363 52 83.

8-18 maart 2005
Boekenweek
Spiegel van de lage landen; boeken over geschiedenis. Voor alle leerkrachten
Nederlands in de Tweede Fase is een lespakket beschikbaar. Meer informatie:
www.cpnb.nl.

15 maart 2005
Lezen Centraal
Jaarlijkse studiedag in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht,
dit keer over jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs. Meer informatie:
www.lezen.nl of tel. (020) 623 05 66.

17 maart 2005
BulkBoeks Dag van de Literatuur
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Tweejaarlijkse dag voor leerlingen in de Tweede Fase, georganiseerd door BulkBoek,
tel. (020) 627 95 49 of www.bulkboek.net.
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