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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.
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Annie M.G. Schmidt:
Lees meer. Lees meer. Lees meer.
Eet meer Blaman, drink meer Vestdijk, lees meer Fruit.
Lees meer, lees meer, lees meer.
Nooit meer wandelen, nooit meer vrijen, nooit meer uit.
In een enkele roman van C.J. Kelk
zit meer voeding dan in zeven glazen melk.
In het oeuvre van Van Schendel en Verwey
zit meer eiwit dan in één zo'n kippeëi.
Alle koolhydraten, alle calorieën,
vindt u in die mooie, Noorse trilogieën.
Neem uw jas en neem uw hoed en ga hieruit.
Lees meer, lees meer fruit.
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Voorwoord
Dit boek is geschreven vanuit het (ook in de literatuurwetenschap) groeiende besef
dat de wijze waarop mensen in de kindertijd met literatuur leren omgaan van
fundamenteel belang is voor het functioneren van de (volwassen) literatuur. Inzicht
in de processen die zich in de kindertijd afspelen kan ons inzicht in culturele
verschijnselen verdiepen. De diverse hoofdstukken in dit boek zijn een aanzet daartoe.
Niet het hele spectrum van verschijnselen wordt erin bestreken; gekozen is voor een
opzet waarin deelaspecten exemplarisch aan een analyse worden onderworpen.
Dergelijke deelonderzoeken zijn van belang, omdat de bestudering van dit onderwerp
nog relatief jong is. Vandaar dat theorievorming op het gebied van de literaire
socialisatie nog vrijwel onmogelijk is. De behoefte aan beschrijvende studies - waarin
dit boek tracht te voorzien - is in het licht daarvan groot te noemen.
Diverse mensen hebben op directe of indirecte wijze bijgedragen aan de
totstandkoming van dit werk. Schrijven is ook in die zin een coöperatieve activiteit.
Voor al die geboden hulp wil ik gaarne mijn dank aanbieden aan Annemarie
Birnie-Streppel, Joop Hellendoorn, Eric Hulsens, Helma van Lierop, Fred Marschall,
John Thämer, en niet in het minst aan Mimi Debruyn, wier scherpzinnige kritiek mij
voor veel dwaasheden heeft behoed.
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Inleiding
Kinderen maken al op prille leeftijd kennis met literatuur. Ze gaan er in heel diverse
situaties mee om. En in die activiteiten ontwikkelen zich kennis en verwachtingen,
motivatie en vaardigheden. Dat betekent uiteraard dat kinderen niet ter wereld komen
met een encyclopedische kennis van de Nederlandse literatuur. Evenmin betekent
het dat het begrip ‘literatuur’ vanzelf ontstaat. Anders gezegd: wanneer volwassenen
weet hebben van literatuur of er een bepaalde visie op literatuur op na houden, dan
is dat het resultaat van een ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Die ontwikkeling
vormt het onderwerp van dit boek.
Maar, zo kan men zich afvragen, worden we daar wel wijzer van? Een dergelijke
ontwikkeling is immers sterk persoonsgebonden. Elk individu doet nu eenmaal andere
ervaringen op. Een beschrijving van de literaire ontwikkeling is daarom onmogelijk.
Door de diversiteit en de grilligheid van onze menselijke activiteiten valt er geen
uniform patroon in te ontdekken. Bovendien, zo beweert de scepticus, zelfs als men
in het opzetten van een dergelijke beschrijving zou slagen, wat heeft men daar dan
aan? Wat voor nut heeft het te weten dat de literaire ontwikkeling zich op een bepaalde
wijze voltrekt? Laten we, voordat we met de beschrijving zelf beginnen, deze
bezwaren wat nader bekijken.
Mensen verschillen, vaak zelfs aanzienlijk. Dat blijkt ook in literair opzicht bij nog
jonge kinderen. Het ene meisje leest graag en veel, het andere vindt lezen ‘niks an’.
Het ene jongetje houdt van de boeken van Paul Biegel, het andere van Arendsoog.
Sommige kinderen mogen maar af en toe naar de televisie kijken, terwijl in andere
gezinnen de TV de hele dag aan staat. Heel wat ouders lezen hun kleuters regelmatig
voor. Weer andere ouders komen er vrijwel nooit toe. Is het dan niet zinloos, al deze
verschillen op één lijn te willen brengen? Tegen deze zienswijze zijn twee argumenten
in te brengen, één meer algemeen en één meer specifiek. In de eerste plaats is het zo
dat variatie en diversiteit er ons niet van weerhouden om in de oneindige
verscheidenheid van verschijnselen die ons omringen, steeds weer regelmatigheden
te vinden. Er zijn bijvoorbeeld geen twee mensen precies even intelligent. Maar dat
maakt de studie van intelligentie nog niet zinloos. En geen twee onderwijsgevenden
werken op precies dezelfde wijze. Toch tracht de onderwijskunde te achterhalen
welke van de benade-
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ringswijzen meer succes hebben. Ten slotte noemen we de indrukwekkende variatie
in de dieren- en plantenwereld. Biologen trachten die niet slechts te beschrijven,
maar daar ook nog samenhangen in te ontdekken. Deze drie voorbeelden kunnen
willekeurig worden uitgebreid voor nagenoeg alle domeinen van menselijke kennis.
Verandering en variatie zijn nu eenmaal kenmerken van de complexe wereld waarin
we leven. Maar het is een prettige eigenschap van de menselijke geest dat hij met
deze variatie geen genoegen neemt. Steeds trachten we weer wetmatigheden, patronen
en een systematiek in de werkelijkheid te vinden. Soms slagen we daarin, vaak ook
niet.
Maar wanneer het ons lukt om inzicht in de feiten te verwerven, dan opent zich
een heel nieuw perspectief. In de eerste plaats betekent zo'n inzicht vermeerdering
van onze kennis. Veel belangrijker nog is het dat we daardoor onszelf beter begrijpen,
hoe we tot bepaalde beslissingen of voorkeuren komen en waarom we de dingen
doen zoals we ze doen. En begrip dat steunt op inzicht, kan ook tot verandering (en
verbetering) leiden. Het kan betekenen dat onaangename of ongewenste situaties
worden vermeden en dat wenselijke of meer aangename doelen worden nagestreefd
en gerealiseerd. Met andere woorden, de (reële) moeilijkheid om de literaire
ontwikkeling te beschrijven moet er niet toe leiden dat we elke poging bij voorbaat
opgeven. Op die wijze sluit men immers bij voorbaat datgene wat men had kunnen
vinden, uit.
Maar er is ook nog het tweede, meer specifieke argument. Het mag dan wel zo
zijn dat de onderlinge verschillen tussen kinderen in literair opzicht groot zijn, tegelijk
zijn er ook duidelijk aanwijsbare constanten. Wanneer we ons tot Nederland of tot
westerse samenlevingen in het algemeen beperken, dan maakt bijna elk kind op een
bepaald moment kennis met het proces van leren lezen. Anders gezegd: het leren
lezen is een wezenlijk onderdeel van het literaire ontwikkelingsproces. Maar ook
daarvóór zijn er al constanten aan te wijzen. Zo weten vrijwel alle kinderen vanaf
een bepaalde leeftijd wat een ‘verhaal’ is. Zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, kunnen
ze onder bepaalde omstandigheden ook zelf bepaalde vormen van verhalen
produceren. En tenslotte komen vrijwel alle kinderen tegenwoordig via de massamedia
in contact met ‘literaire’ verschijnselen, of het nu cassettes met kinderliedjes, strips,
jeugdfilms of jongerenprogramma's op de TV betreft. En deze lijst met voorbeelden
valt weer gemakkelijk uit te breiden. Zo bezien valt het wel mee om algemene
uitspraken te doen over de literaire ontwikkeling van kinderen.
Daarmee zijn individuele verschillen natuurlijk niet verdwenen. En het heeft ook
weinig zin deze te ontkennen. Maar waar het hier om gaat, is dat te midden van deze
verschillen bepaalde regelmatigheden zijn aan te wijzen. Overmoedig optimisme is
hier echter niet op zijn plaats. Het verschil met wat we weten over de
taal-ontwikkeling van kinderen is in dit opzicht illustratief. Men zou denken dat het
onderzoek naar de taal-ontwikkeling grotendeels parallel loopt met dat naar de literaire
ontwikkeling, en dat die twee disciplines elkaar wederzijds zouden aanvullen. Dat
is geenszins het geval. In de eerste plaats is er een dramatisch verschil in
belangstelling. De taalwetenschap houdt zich al lang, en intensief, bezig met de studie
naar de primaire taalverwerving. Dat is volgens taalkundigen om allerlei redenen
belangrijk. Dergelijk onderzoek vergroot ons inzicht in het verschijnsel taal en zijn
aspecten, in de processen volgens welke deze worden verworven en in onze geest
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opgeslagen. Dergelijk onderzoek kan ook - wanneer het succesvol is - praktische
toepassingen vinden.

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

11
Literatuur moet, net als taal, door kinderen geleerd worden. Wie nu verwacht dat de
literatuurwetenschap zich op dit leerproces zou richten, komt voor een verrassing te
staan. In feite bekommert de literatuurwetenschap zich niet of nauwelijks om de
bestudering van dit ontwikkelingsproces. In theorie erkennen literatuurwetenschappers
natuurlijk wel het belang ervan, maar in de praktijk wordt er vrijwel geen onderzoek
naar gedaan. Dat betekent niet dat we over de literaire ontwikkeling helemaal niets
zouden weten. Maar de kennis erover komt grotendeels uit andere gebieden: uit
(delen van) de taalwetenschap, de etnografie, de pedagogiek, de folklore-studies, en
uit (diverse takken van) de psychologie. Het gevolg daarvan is dat deze kennis - juist
doordat ze vanuit verschillende disciplines is verzameld - nogal versnipperd en
fragmentair is. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid om de verzamelde kennis te
systematiseren tot een theoretisch geheel dat ons een samenhang tussen de onderdelen
laat zien. Met andere woorden, onze pogingen om tot een algemene visie op de
literaire ontwikkeling te komen, moeten behoedzaam zijn. De beschikbare basis van
observaties en analyses is daarvoor op dit ogenblik nog smal.
Houden we deze beperking in het achterhoofd, dan is nu de vraag aan de orde wat
er dan wel over dit literaire ontwikkelingsproces kan worden gezegd. In zijn
algemeenheid kunnen we hierop twee antwoorden geven. In de eerste plaats blijkt
het zo te zijn dat kinderen een bijna ‘spontane’ belangstelling voor literaire
verschijnselen aan de dag leggen. Anders gezegd, veel kennis en vaardigheid die
kinderen ten aanzien van literatuur opdoen, hoeft hun niet ‘geleerd’ te worden.
Hoofdstuk 4 geeft daar een duidelijke illustratie van: aftelrijmpjes behoren tot een
exclusieve literaire cultuur die kinderen zelf creëren, en waar volwassenen per definitie
van uitgesloten zijn. Het blijkt dus tot de ‘natuur’ van een kind te behoren, dat het
op bepaalde ogenblikken spontaan op zoek gaat naar vormen van literaire expressie,
en daarmee zelfstandig handelt. Dat wil zeggen dat het literaire ontwikkelingsproces
niet een uitsluitend receptief proces is, waarin kinderen volwassenen (trachten te)
imiteren. Veeleer is het zo dat de belangstelling voor literatuur vanaf een zeer jonge
leeftijd spontaan vanuit het kind zelf komt.
In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat dit ontwikkelingsproces niet
helemaal aan het toeval wordt overgelaten. Volwassenen treden wel degelijk op in
dit proces. Het (lees) onderwijs is daarvan een voorbeeld, maar ook het vertellen van
sprookjes, of het samen naar jeugdtheater gaan. Kortom, in het literaire
ontwikkelingsproces grijpen spontane individuele interesses van het kind en sturing
door volwassenen in elkaar. Grosso modo kan hetzelfde gezegd worden over de
taalverwerving. Ook daarin begint het kind ‘spontaan’ te brabbelen en allerlei
pogingen te ondernemen om met taal te communiceren. En tegelijk moedigen de
volwassenen het aan of creëren situaties waarin het kind de kans krijgt om met die
nog nieuwe taal te oefenen.
De wijze waarop de volwassen wereld ingrijpt in het literaire ontwikkelingsproces,
kan men goed in kaart brengen wanneer men uitgaat van de sociale instituties
waarbinnen kinderen met literatuur in aanraking komen. Onder ‘institutie’ verstaat
men in de sociologie een maatschappelijke organisatievorm die een redelijk
vastliggende structuur heeft en in bepaalde maatschappelijke behoeften voorziet. Het
militaire apparaat en de gezondheidszorg zijn duidelijke voorbeelden van sociale
instituties, met eigen gebouwen, regels, deskundigen en
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verantwoordelijkheden. En deze laatste zijn veelal in wetten vastgelegd. Het militaire
apparaat is strikt gescheiden van de civiele wereld, en binnen het ziekenhuis gelden
andere voorschriften dan daarbuiten. Niet iedereen mag zich arts of verpleegkundige
noemen, en niet iedereen mag met een legervoertuig rijden. Nu zijn de twee genoemde
instituties, leger en gezondheidszorg, niet of nauwelijks betrokken bij de literaire
ontwikkeling van individuen. Daarvoor zorgen weer andere instituties. Die kunnen
ook probleemloos worden aangeduid. Het zijn: de religies, het gezin, het onderwijs,
de pers en andere massamedia. Het betreft in ieder van deze gevallen weer duidelijk
afgebakende domeinen van het maatschappelijke leven, met eigen rollen en
verantwoordelijkheden, steeds met een duidelijk afgebakende juridische status.

Religie
Binnen de geïnstitutionaliseerde religies komen kinderen in aanraking met literaire
vormen en inhouden. Het duidelijkst komt dit tot uiting in de grote wereldreligies,
en wel omdat deze boek-religies zijn. Zowel het christendom, de islam, het
confucianisme als het boeddhisme maken uitvoerig gebruik van geschriften om hun
leer van de openbaring te verspreiden. In die geschriften fungeren verhalen, hymnen,
psalmen, klaagliederen, oden en dialogen. En vaak maken deze gebruik van typisch
literaire procédés, zoals herhaling en parallellisme, symbool en metafoor, parabel en
paradox, rijm en alliteratie. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat deze religieuze
boeken gelijk moeten worden gesteld met ‘literatuur’. Voor de gelovige (van welke
gezindte ook) spelen die teksten een veel belangrijker rol in zijn/haar leven dan
literaire teksten dat voor velen van ons doen. Wel is het zo, dat - volgens de
omschrijving die we in hoofdstuk 1 zullen geven - zowel de Bijbel als de Koran, de
Tao Te Tjing en de tipitaka teksten zijn die reflectie op het menselijk handelen als
inhoud hebben, die een sterke groepscohesie teweeg kunnen brengen, en die bepaalde
vorm-elaboraties te zien geven. (Ze zijn veel minder gericht op het verstrekken van
genoegen, getuige bijvoorbeeld het feit dat ze bijna nooit humoristisch, en zeker niet
komisch zijn.) Dat betekent dat in de hier gepresenteerde visie religieuze teksten
vaak sterke structurele overeenkomsten vertonen met literaire teksten. Dat blijkt ook
nog uit het feit dat ze voor de niet-gelovige (of voor de andersgelovige) meestal als
echt literaire teksten gelden. Zo lezen wij ook de mythologische teksten uit de
klassieke oudheid vanuit een literair oogpunt, terwijl ze voor de mensen uit die tijd
als religieus golden.
De problematiek van de verwevenheid van literatuur en religie valt uiteraard buiten
het onderwerp van dit boek, en we gaan er daarom niet verder op in. Wel belangrijk
is het om in te zien dat kinderen die in een religieuze sfeer opgroeien, onvermijdelijk
sterke literaire processen doormaken. In de christelijke wereld is die verwevenheid
van de literatuur met de religie ook te merken aan de talloze inter-tekstuele verbanden
en thema's, verwijzingen naar en allusies op naar bijbelse elementen in literaire
werken. Daarvan zijn ook in de hedendaagse Nederlandse literatuur voldoende
voorbeelden te vinden. 't Hart, Wolkers, Reve - allen zijn ze op expliciete wijze bezig
met religieuze thema's, zij het ieder op eigen wijze. Wie met de Bijbel, de Torah, de
Koran, of een ander religieus boek
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opgroeit, doet in de vroege kindertijd literaire ervaringen op die voor de vorming
van ideeën en verwachtingspatronen, van kennis en belangstelling van groot belang
zijn. In feite is de hele westerse kunst doortrokken van bijbelse motieven en
verwijzingen. De toenemende secularisatie van de westerse wereld is om die reden
zorgwekkend - ze bemoeilijkt de kennisname van de eigen geschiedenis en vooral
van de culturele produkten, waaronder literaire werken, uit het verleden. Dit is een
ontwikkeling die aparte en verhoogde maatschappelijke aandacht verdient. Binnen
het kader van het onderhavige boek kan echter niet meer worden gedaan dan te wijzen
op de acuutheid van het probleem en het belang van adequate strategieën ter
remediëring ervan.

Het onderwijs
De rol van de school in de literaire ontwikkeling wordt door de meesten als belangrijk
onderkend. Dat is ook terecht, want de school betekent voor de meeste kinderen de
eerste systematische kennismaking met de geschreven of gedrukte literatuur, en het
is die literatuur die in het volwassen leven het meest prominent is. Het onderwijs
kan voor het kind in literair opzicht een heel nieuwe wereld openen. We zullen
daarom aan de school, en met name het leesonderwijs, aandacht moeten besteden.
De hoofdstukken 8, 9 en 10 gaan daarop in. Omdat dit boek zich beperkt tot de
kinderleeftijd, stopt ons overzicht bij het einde van het basisonderwijs. Maar ook
daarna gaat uiteraard de literaire ontwikkeling verder. In het voortgezet onderwijs
wordt bijvoorbeeld de overgang naar de volwassen literatuur gemaakt, komen literaire
en cultuurhistorische begrippen en inzichten expliciet aan de orde, en wordt kennis
gemaakt met werken uit de literaire canon. En ook in het hoger en wetenschappelijk
onderwijs komt literatuuronderwijs voor, waardoor de literaire ontwikkeling verder
vorm krijgt. Het spreekt vanzelf dat - hoe belangrijk deze latere ontwikkelingen ook
zijn - ze niet thuishoren in een boek over kinderen en literatuur.

Massamedia
De invloed van het onderwijs mag dan al groot zijn, iedere lera(a)r(es) weet dat er
buiten de schoolmuren machtige concurrenten zijn. Voor ons onderwerp zijn in dit
opzicht vooral de massamedia van belang. Dat kunnen stripverhalen,
jongerentijdschriften of jongerenpagina's in kranten zijn, maar ook boeken die men
via de boekhandel of de openbare bibliotheek betrekt. Via film en televisie,
kinderplaten en -cassettes doen kinderen literaire ervaringen op. Het is wellicht niet
overdreven te stellen dat heel wat kinderen Sneeuwwitje tegenwoordig eerder in de
Walt Disney-versie dan in die van de gebroeders Grimm zullen leren kennen. Dan
kan het ook niet anders of de verwachtingen ten aanzien van literatuur worden voor
een aanzienlijk deel door de massamedia gevormd: door de televisie, de popmuziek,
CD's en cassettes, door strips en boeken. In een dergelijke situatie is het noodzakelijk
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dat we aandacht geven aan de rol die deze massamedia spelen in de literaire
ontwikkeling. De hoofdstukken 5, 6 en 7 zullen deze materie behandelen.
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Het gezin
De allereerste institutie echter waar kinderen met literatuur in aanraking komen, is
het gezin. Hier wordt de basis gelegd voor alle verdere verwachtingspatronen die
mensen ten aanzien van de literatuur ontwikkelen. Maar hoewel de rol van het gezin
in dit opzicht onmiskenbaar is, wordt deze toch heel vaak onderschat. Die
onderschatting is tweeledig. In de eerste plaats is er relatief weinig onderzoek naar
de wijze waarop binnen gezinnen concreet met literatuur wordt omgegaan en naar
de mogelijke effecten daarvan op de literaire ontwikkeling. In de tweede plaats wordt
ook in het alledaagse leven het gezin onderschat. De algemene opinie is eerder dat
het vooral de school is (en moet zijn) die iets aan literaire ontwikkeling doet. Daardoor
overschatten ouders vaak de bijdrage en de mogelijkheden van de school. Tegelijk
onderschatten ze hun eigen inbreng op het literaire gebied. Dat dit vaak wordt
veroorzaakt door het feit dat ze er een ‘schools’ literatuur-begrip op na houden, hoeft
amper betoog. Wanneer we echter uitgaan van een ruimer literatuur-begrip, zoals
dat in hoofdstuk 1 wordt uiteengezet, dan blijkt al gauw het belang van de ouderlijke
inbreng in de literaire ontwikkeling. Vandaar dat hoofdstuk 2 dieper op de literaire
mogelijkheden van het gezin ingaat. Tenslotte - het is al gezegd - produceren kinderen
ook zelf literaire vormen, soms zelfstandig, soms onder begeleiding van volwassenen.
Veel van die activiteiten vinden plaats binnen of in de onmiddellijke omgeving van
het gezin. De hoofdstukken 3 en 4 gaan nader op deze vormen in.
Bij dit alles springt wellicht een hiaat in het oog: er wordt geen afzonderlijke aandacht
besteed aan de typische kinder- en jeugdliteratuur. Om praktische redenen blijft dit
onderwerp in dit boek inderdaad buiten beschouwing; voor een standpuntbepaling
verwijs ik naar het lemma ‘Jeugdliteratuur’ in Van Peer & Dijkstra (1991: 83-92).
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1 Het probleem: wat is literatuur?
1.1 Beschrijven en waarderen
Als we over literatuur en kinderen praten of schrijven, is een eerste en centrale vraag:
‘Wat is literatuur, wat willen we daaronder verstaan?’ Voor dit boek is dat al helemaal
belangrijk, omdat sommige opvattingen over literatuur uitsluiten dat ook kinderen
ermee te maken hebben. Dikwijls denkt men bijvoorbeeld dat literatuur ‘gelezen’
moet worden. Dat wil zeggen dat het altijd om schriftelijke (of gedrukte) teksten zou
moeten gaan. Maar jonge kinderen kunnen nog helemaal niet lezen. Dat zou betekenen
dat zij ook niets met literatuur te maken hebben. Vanuit die opvatting zou een boek
als dit helemaal niet geschreven kunnen worden. Bovendien is een dergelijke
zienswijze in strijd met de feiten. Het zou namelijk betekenen dat kinderen pas vanaf
groep 3 van de basisschool kennis over literaire zaken kunnen opdoen. Maar vrijwel
alle kinderen van die leeftijd zijn dan al vertrouwd met verhalen, of kennen enkele
gedichtjes of rijmpjes. In ieder geval zijn ze vertrouwd met (eenvoudige) literaire
teksten. De kennismaking met de literatuur begint dus niet met het formele
lees-onderwijs, maar lang daarvóór. Ons uitgangspunt is dan ook, dat jonge kinderen
wel degelijk met literaire verschijnselen en teksten in aanraking komen en ermee
kunnen omgaan. Sterker nog, in de hoofdstukken 3 en 4 zullen we zien dat kinderen
onder bepaalde omstandigheden zelf literatuur voortbrengen. Maar dan rijst natuurlijk
de vraag, in welke betekenis het woord ‘literatuur’ in dit geval wordt gebruikt.
Daarover gaat dit eerste hoofdstuk.
Het ligt voor de hand om eerst te rade te gaan bij de wetenschap die zich met dit
probleem bezighoudt. De literatuurwetenschap zou een antwoord moeten kunnen
geven op de vraag wat literatuur in feite is. Echter, deze wetenschap maakt het zichzelf
niet gemakkelijk. Zo schrijft Van Gorp (1986: 229-230) dat ‘definities in verband
met literatuur veranderlijk zijn wegens hun afhankelijkheid van het zich steeds
ontwikkelende literaire feit’. Zoals vaker gebeurt in de wetenschap, weigert men om
snel tot besluiten te komen. Men zou dit kunnen zien als flauwheid of als onvermogen
om orde op zaken te stellen. Toch is dat niet zo. Het citaat laat juist de ernst en
integriteit van de wetenschap zien, haar eerlijkheid ook, om zich niet te laten verleiden
tot gemakkelijke of mooi klinkende
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maar oppervlakkige uitspraken; ze probeert integendeel het eigen vakgebied zo
precies mogelijk te beschrijven. Zouden we er dan niet beter aan doen dit voorbeeld
te volgen en de vraag verder te laten rusten? Om praktische redenen willen we echter
graag meer duidelijkheid. Tenslotte gaat het in dit boek niet om een wetenschappelijke
discussie over wat literatuur is, maar om hoe kinderen ermee omgaan. Vanuit die
pragmatische instelling zoeken we naar een bruikbare omschrijving, gericht op
concrete verschijnselen; zie verder Van Peer (1991a).
In de eerste plaats maken we een onderscheid tussen beschrijvende en waarderende
definities van literatuur. Van een waarderend literatuurbegrip is sprake als men
daaronder alleen werken wil toelaten die de samenleving als ‘kunstzinnig’ of
‘waardevol’ beschouwt. Vanuit die zienswijze rekent men bijvoorbeeld Hooft,
Multatuli en Achterberg wel tot de literatuur, maar Jan de Hartog, Cissy van Marxveldt
en Havank niet. Het zal duidelijk zijn dat de teksten waar kinderen meestal mee
omgaan, zelden onder dit ‘waarderende’ literatuurbegrip vallen. Dus alweer: vanuit
dat standpunt kan dit boek ongeschreven blijven. In wat hierna volgt, zullen we dus
niet van een waarderende definitie van literatuur kunnen uitgaan. We moeten daarom
wel werken met een beschrijvende definitie van het verschijnsel literatuur. Daarmee
rijst meteen de vraag welke criteria bij een dergelijke beschrijving kunnen worden
gebruikt. We onderscheiden daarbij een aantal aspecten aan het begrip literatuur, die
we hieronder achtereenvolgens toelichten:
- het gaat om taalgebruik,
- in tekst-vorm,
- waarin op het handelen van personages wordt gereflecteerd,
- dat genoegen verschaft,
- dat processen van groepsvorming versterkt,
- en waarin speciale aandacht naar vorm-kenmerken uitgaat.

1.2 Literatuur als taalgebruik
Literatuur, of het nu sprookjes, rijmpjes, of kindertheater betreft, bestaat bij de gratie
van de taal. Daarin onderscheidt de literatuur zich van andere activiteiten, zoals
fietsen, werken, slapen, eten. Daarbij heeft men geen taal nodig. (Wat natuurlijk niet
wil zeggen dat we niet al pratend kunnen fietsen of eten.) Literatuur echter kan niet
bestaan zonder taal. Daardoor verschilt de literatuur ook van andere artistieke uitingen,
ook bij kinderen. Kindertekeningen bijvoorbeeld kunnen (vanuit ons beschrijvend
perspectief) heel goed als kunstzinnige uitingen worden gezien. Maar omdat ze geen
gebruik maken van taal, rekenen we ze niet tot de literatuur. Hierbij merken we op
dat er mengvormen kunnen optreden. Het stripverhaal is er een. Daarin gaan taal en
beeld namelijk meestal samen. Het lied (taal en muziek) is een ander voorbeeld. In
dergelijke gevallen hebben we dus ten dele met literaire, ten dele ook met andere
verschijnselen te maken. We kunnen dan - als we dat willen - de literaire kant van
de zaak bij onze beschouwingen betrekken. Dat zal ook nodig zijn, want sommige
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stripverha-
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len kunnen we nog denken aan CD's of cassettes en aan televisie. Het spreekt vanzelf
dat we aan deze media de nodige aandacht moeten besteden.

1.3 Literatuur als tekst
Met de vaststelling dat literatuur een vorm van taalgebruik is, zijn we er natuurlijk
nog niet. Immers, niet alle taalgebruik is literatuur. Twee mensen die bij de bushalte
een gesprekje over het weer voeren, zijn niet bepaald in literaire zaken verwikkeld.
Daarom brengen we nu een verdere verfijning aan. In de eerste plaats sluiten we elk
taalgebruik uit, waarbij (toe)hoorders ontbreken. Voorbeelden hiervan zijn onze
(vaak onbewuste) gedachten, gevoelens, waarnemingen en verwachtingen, die als
een vorm van ‘innerlijk taalgebruik’ door onszelf kunnen worden waargenomen.
Taal, die alleen voor de gebruiker zelf bestemd is, noemen we dus geen literatuur.
Dat wil niet zeggen dat die geen overeenkomsten met literatuur kan vertonen. Evenmin
betekent het dat dit taalgebruik geen literatuur zou kunnen worden. Er zijn voldoende
gevallen bekend waarin schrijvers juist vanuit dit innerlijk taalgebruik tot literair
werk zijn gekomen. Waar het hier om gaat, is het feit dat dit innerlijk taalgebruik in
deze vorm geen literatuur is. Wat niet wordt meegedeeld, maar beperkt blijft tot het
eigen innerlijk, is op dat moment geen literatuur.
Een tweede vorm van taalgebruik die om dezelfde redenen wordt uitgesloten, is
de interactie. Daarmee bedoelen we het taalgebruik tussen twee of meer deelnemers
die gezamenlijk taal aanwenden voor het bereiken van een of ander doel. Kenmerkend
voor interactie is de gebondenheid aan de situatie waarin men praat. Vandaar dat
talige interacties steeds van elkaar verschillen: elke nieuwe interactie verloopt weer
anders. Het kan dan gaan om: conversaties, ruzies, scheldpartijen, telefoongesprekken,
of begroetingen. Zoals de voorbeelden laten zien, is interactie veruit de meest
voorkomende taalvorm. Al deze interacties behoren per definitie niet tot de literatuur.
En ook hier geldt: hoewel sommige elementen uit dergelijke interacties in een literair
werk terecht kunnen komen, rekenen we die interacties zelf normaal gesproken niet
tot de literatuur.
Maar als literatuur niet uit ‘intern’ en ook niet uit ‘interactief’ taalgebruik bestaat,
waaruit dan wel? Het antwoord op die vraag is in zijn algemeenheid gemakkelijk
genoeg te geven: literatuur bestaat als tekst. Alleen hebben we het probleem hierdoor
verschoven. De vraag wordt nu immers: wat moeten we onder de term ‘tekst’
verstaan? Dit is een erg ingewikkeld probleem, waarop we hier slechts even kunnen
ingaan. Aansluitend bij recente ontwikkelingen verstaan we onder ‘tekst’: taalgebruik
dat uit zijn situatie kan worden losgemaakt, en dat in steeds nieuwe situaties kan
worden geïntroduceerd. Hierin verschillen teksten van interacties: deze laatste zijn
situatie-gebonden, terwijl teksten grotendeels situatie-onafhankelijk zijn. Dat betekent
niet dat ze helemaal losstaan van situaties, maar wel dat ze in meerdere en in zeer
verschillende situaties kunnen worden opgenomen; zie Van Peer (1991b).
Laten we dit inzicht meteen toepassen op een typisch kinder-literair verschijnsel,
het sprookje. We hebben hier duidelijk niet te maken met een vorm van
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intern taalgebruik. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er sprake is van interactie.
Immers, in het geval van jonge kinderen wordt het sprookje verteld. Kenmerkend
voor het tekst-karakter nu is het feit dat het sprookje niet binnen die vertel-situatie
is ontstaan. Het is op een eerder moment bedacht en via een onzichtbare keten van
telkens weer nieuwe vertellers in steeds weer nieuwe situaties doorgegeven. Zo is
het in deze concrete situatie ‘terechtgekomen’. Bovendien zal dit niet de laatste
situatie zijn waarin het wordt verteld. Kortom, een tekst als het sprookje kan worden
‘losgemaakt’ uit een (gespreks)situatie, vervolgens door tijd en ruimte worden
‘getransporteerd’, en in telkens andere situaties worden opgenomen. Merk op dat
het in dit geval gaat om een mondelinge tekst: deze wordt namelijk door één van de
opvoeders aan het kind ‘verteld’. We zien hier hoe de beperking dat literatuur alleen
schriftelijk kan zijn, is opgeheven. Kinderen in de voorschoolse leeftijd komen vrijwel
uitsluitend met dit soort mondelinge teksten in aanraking.
Nu doet zich de vraag voor of alle ‘teksten’ dan ook literatuur zijn. Dat is natuurlijk
niet het geval. Er zijn immers heel wat teksten (volgens bovengenoemde definitie)
aan te wijzen die men beslist niet tot de literatuur zou willen rekenen: telefoongidsen,
bijsluiters, spoorboekjes, wetboeken, of gebruiksaanwijzingen. In al deze gevallen
hebben we wel degelijk te maken met teksten, maar niet met literatuur. Met andere
woorden: wat is het verschil tussen literaire en niet-literaire teksten? Ook dit is een
materie waarover bibliotheken zijn volgeschreven. En ook op dit punt moeten we
volstaan met enkele hoofdlijnen. In de eerste plaats is er een belangrijk verschil in
oorsprong. Bijsluiters worden geleverd door de medische, wetteksten door de
juridische institutie. Dus: niet-literaire teksten functioneren (meestal) binnen
‘instituties’. Daaronder verstaan we sociale structuren en organisaties die voor een
vrij groot deel (vaak ook wettelijk) vastliggen; de belangrijkste zijn: overheid en
bestuur, wetgeving, bedrijfsleven, onderwijs, religie, gezondheids- en welzijnszorg,
pers en communicatie, wetenschap en techniek, rechtspraak, leger, en instituties voor
kennisbewaring (bibliotheken en universiteiten bijvoorbeeld). Deze opsomming laat
meteen zien dat literaire teksten nauwelijks binnen het kader van deze instituties
worden voortgebracht.
Maar wat is dan wèl kenmerkend voor literaire teksten? We noemen vier
eigenschappen die in dit verband belangrijk zijn: hun reflectief karakter, hun vermogen
om genoegen te verschaffen en om groepscohesie te verhogen, en hun speciale
aandacht voor vormaspecten. Deze vier zullen we achtereenvolgens behandelen.

1.4 Eigenschappen van literaire teksten
1.4.1 Literatuur als reflectie
In de eerste plaats zijn literaire teksten inhoudelijk sterk reflectief van karakter. Met
‘reflectie’ bedoelen we hier, dat de tekst ons wil doen nadenken over het vertelde,
ons attent maakt op (on)mogelijkheden en de zin ervan. Het onderwerp is vrijwel
steeds: handelende personages. Dat hoeven, zeker in de typische kinderliteratuur,
niet noodzakelijk menselijke figuren te zijn. Maar een sterke
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verwantschap met menselijke wezens is onontkoombaar. Misschien verschillen veel
van deze wezens in uiterlijk opzicht nog wel sterk van mensen, maar niet in het feit
dat ze (zoals mensen) handelen. Of het nu dieren, planten, elfen, draken, trollen of
reuzen betreft, ze handelen doelgericht en op menselijke wijze, ze kunnen denken,
voelen en spreken. Dit handelen, dat in de alledaagse werkelijkheid in hoge mate
complex is, wordt in literaire teksten getoond, beschreven, verteld, maar ook in zijn
structuur geanalyseerd, becommentarieerd en geëvalueerd. Op die manier bieden
literaire teksten de gebruiker de mogelijkheid om direct kennis te nemen, niet slechts
van het handelen van anderen (wat voor kinderen op zichzelf al erg belangrijk is),
maar ook om het in zijn consequenties en structuur te doorzien. Literatuur gaat
uiteindelijk over onszelf. Dit reflectieve karakter onderscheidt haar van de meeste
andere tekstsoorten.

1.4.2 Literatuur en genoegen
Daarnaast bieden literaire teksten meer dan andere de mogelijkheid tot het beleven
van genoegen. Terwijl zakelijke teksten voorzien in praktische behoeften, of zorg
dragen voor organisatorische aspecten van de samenleving, hebben literaire
uitingsvormen een heel andere functie, namelijk het scheppen van de mogelijkheid
om genoegen te beleven. Die mogelijkheden zijn zeker veelzijdig. Daarom kiezen
we ook voor de term ‘genoegen’, die breder is dan ‘plezier’. Tot het beleven van
genoegen behoort ook het ontroerd worden, het zich kunnen inleven in de spanningen
en emoties van een personage, het mooi vinden van een beschrijving, het kanaliseren
of oplossen van spanningen, of ook: het bewonderen van de meer technisch-structurele
aspecten van een literaire tekst, zoals de opbouw van de intrige, of de genuanceerdheid
van een portret.
Deze diversiteit betekent niet dat men onder de algemene term ‘genoegen’
willekeurige zaken kan verstaan. Steeds gaat het om psychische processen, die in
het bewustzijn een gevoel van welbehagen teweegbrengen, een gevoel dat om zichzelf
wordt gewaardeerd en daarom ook wordt gezocht. Een van de belangrijkste redenen
waarom mensen literatuur lezen (of beluisteren), ligt in het genoegen dat ze eraan
beleven. Voor jonge kinderen is dit niet wezenlijk anders. Misschien geldt het voor
hen in nog sterkere mate. Dat zou men tenminste kunnen afleiden uit de sterke
affectieve betrokkenheid van kinderen bij alle activiteiten waarin ze met literaire
teksten omgaan; vergelijk daartoe ook het volgende hoofdstuk. Dergelijke
mogelijkheden tot het beleven van genoegen doen zich niet in die mate voor in de
omgang met zakelijk-institutionele teksten.

1.4.3 Literatuur en groepscohesie
Een derde kenmerk van literaire teksten is dat zij heel vaak aanleiding zijn tot het
ontstaan van groepscohesie, onderlinge saamhorigheid dus tussen de deelnemers.
Enerzijds identificeert de gebruiker van een literaire tekst zich sterk met sommige
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personages in de tekst. Dit veroorzaakt een soort solidariteit tussen lezer en
personages. Maar er is meer. Doordat literaire teksten, zoals gezegd, sterk
situatie-onafhankelijk zijn, worden ze steeds door groepen mensen gedeeld. In dat
proces van steeds weer doorgeven van een literaire tekst ontstaat een sterke band
tussen de deelnemers onderling. Natuurlijk kan men
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van mening verschillen over een literaire tekst. Maar de heftigheid waarmee dergelijke
discussies vaak worden gevoerd, wijst juist op het feit dat men de ander wil
overtuigen. En dus ligt hierin een uiting van het grote belang dat mensen hechten
aan overeenstemming in dit opzicht.
Heel duidelijk blijkt deze cohesieve kracht van de literaire tekst in vertelsituaties
met jonge kinderen. Vanaf het eerste ogenblik van de vertelactiviteit ontstaat een
sterke band tussen de deelnemers. Deze kan men vaststellen aan de hand van
verschillende factoren. In de eerste plaats is er de stilte die de kinderen met elkaar
delen en de bereidheid om de verteller zo weinig mogelijk te onderbreken. De
concentratie op het verhaal leidt er verder toe dat de gebeurtenissen gezamenlijk
worden ervaren en beleefd. De ermee samenhangende spanning, humor of ontroering
wordt door alle deelnemers gedeeld. Ook aan mimiek en lichaamshouding,
non-verbaal gedrag en andere reacties kan men dit gezamenlijk beleven van het
vertellen observeren. Tijdens de reacties achteraf, na het verhaal dus, blijkt eveneens
hoezeer het vertellen een activiteit is die door de groep als zodanig wordt gedragen.
De kinderen stellen elkaar vragen, geven onderling uiting aan hun gevoelens of
waardering, vullen elkaar aan, verduidelijken de betekenis, of toetsen de mate waarin
anderen de eigen mening delen.
In de omgang met volwassen literatuur gaat dit uiteraard vaak anders, alleen al
omdat deze vrijwel uitsluitend via het (privé)lezen plaatsvindt, en dus van nature een
eenzaam proces is. Ook daarin spelen factoren van groepsvorming echter een niet
onaanzienlijke rol. Men wil - al lezend - op de hoogte zijn van de teksten die de groep
waartoe men behoort, als waardevol bestempelt. Veel waarderende definities van
literatuur steunen juist op een dergelijk mechanisme van uitsluiting: men wil dan
bijvoorbeeld de Bouquet-reeks niet tot de literatuur rekenen, onder meer omdat die
niet overeenstemt met de eisen die binnen de groep van professionele literatoren
gelden. In die zin scheppen literaire teksten de mogelijkheid tot groepsvorming. Maar
daardoor scheppen ze omgekeerd ook de mogelijkheid tot uitsluiting van diegenen
die niet met deze literaire teksten vertrouwd zijn. In hun vroege omgang met literatuur
raken kinderen vrijwel spontaan vertrouwd met dit kenmerk. De onderlinge band en
de wederzijdse betrokkenheid die ze tijdens het vertellen of voorlezen ervaren, is
voor hen wezenlijk om die literatuur te verwerken. Anders gezegd: jonge kinderen
beleven literatuur in de eerste plaats als een sociaal gebeuren, een belevenis in een
groep van minstens twee personen. Als we de ontwikkeling van literaire kennis en
belangstelling bij kinderen willen bestuderen, zullen we met dit gegeven rekening
moeten houden.

1.4.4 Literatuur en vormkenmerken
Ten slotte vertonen literaire teksten de eigenschap dat hun talige vorm zelf bijzondere
aandacht krijgt, terwijl deze aandacht op het eerste gezicht niet echt nodig is. Dat de
meeste sprookjesverhalen op dezelfde wijze beginnen (‘Er was eens...’) of eindigen
(‘...en ze leefden nog lang en gelukkig’.), of dat een motief telkens driemaal herhaald
wordt, is niet echt noodzaak. Evenmin is dat het geval voor de sterk metrische
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structuur van allerlei kinderrijmen, de beeldspraak die erin wordt gebruikt, of voor
woordspel, rijm en alliteraties. En toch
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blijken dergelijke vormkenmerken redelijk dwingend te zijn in de literatuur. In
literaire teksten zijn vormkenmerken aan te wijzen, die men daarbuiten niet of
nauwelijks, in ieder geval niet in die mate aantreft. Men kan in dit geval spreken van
een zekere elaboratie van de talige vorm. Daarmee bedoelen we dat de vorm van de
tekst zelf speciale aandacht krijgt, door het gebruik van speciale, min of meer typisch
literaire procédés. Een grote diversiteit van dergelijke literaire procédés, gaande van
herhaling tot metafoor, van strofe tot klanksymboliek, van allegorie tot
vertelperspectief, is door de literatuurwetenschap bestudeerd en geïnventariseerd. In
de literaire teksten waarmee kinderen al vanaf zeer prille leeftijd omgaan, treffen we
deze vormprocédés veelvuldig aan.
Samenvattend kunnen we nu stellen dat we met literatuur te maken hebben in die
gevallen waarin een tekst sterk reflectief van aard is en het menselijk handelen als
onderwerp heeft, wanneer het gebruik ervan genoegen verschaft en sociale cohesie
in de hand werkt, en wanneer de vorm van de tekst extra elaboratie-bewerkingen
heeft ondergaan. Belangrijk is dat deze kenmerken samen moeten worden vastgesteld
eer er van literaire teksten sprake is. Zo bestaan er bijvoorbeeld heel wat middeleeuwse
wetenschappelijke teksten in versvorm. Jacob van Maerlants Der naturen bloeme is
daar een voorbeeld van. Het boek handelt over onderwerpen die wij nu plantkunde,
geneeskunde of aardrijkskunde zouden noemen. Dergelijke teksten voldoen wel aan
het vierde kenmerk. Maar aangezien ze nauwelijks reflecteren op het menselijke
handelen, weinig mogelijkheden bieden voor het beleven van genoegen (behalve
dan misschien door hun vorm), en ook nauwelijks de vorming van een sociale band
beogen, beschouwen we deze teksten als aanzienlijk minder literair dan het
Reinaert-verhaal. Dat betekent inderdaad dat de notie literatuur zoals we die hier
verder zullen gebruiken, niet een kwestie is van twee elkaar uitsluitende begrippen
(‘literatuur’ versus ‘niet-literatuur’), maar als een kwestie van ‘meer of minder’. We
kunnen het begrip dus uitzetten op een glijdende schaal. Aan de ene kant bevinden
zich teksten waarin in het geheel geen van de genoemde kenmerken aanwijsbaar is.
Aan de andere kant staan teksten die elk van de vier kenmerken in sterke mate
bezitten. En daar tussenin situeren zich teksten die enkele van deze kenmerken in
zich dragen. Naarmate teksten méér van die kenmerken bezitten, stijgt hun literair
gehalte. Wanneer verder in dit boek sprake zal zijn van literatuur, dan doelen we
daarmee op dit cumulatieve aspect van literaire kenmerken.

1.5 Literatuur en kind: enkele illustraties
In het voorgaande is het literatuurbegrip zoals dat in dit boek wordt gehanteerd, nader
toegelicht. Bij wijze van samenvatting sommen we hier nog even de belangrijkste
elementen daarvan op. Allereerst betreft het een beschrijvend literatuurbegrip, dat
het gebruik van taal ziet als een noodzakelijke, maar op zich niet voldoende
voorwaarde om van literatuur te kunnen spreken. Uitgesloten worden intern en
interactief taalgebruik. Daarentegen manifesteert literatuur zich in teksten, die als

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur
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van teksten gelden vier kenmerken die
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gezamenlijk onderscheidend werken: de teksten moeten gericht zijn op reflectie, het
verschaffen van genoegen en het tot stand brengen van groepscohesie, en hun vorm
moet op bijzondere wijze aandacht hebben gekregen.
Kunnen we deze inzichten toepassen op typische situaties waarin kinderen met
literatuur bezig zijn? Om ons niet op dun ijs te begeven, bekijken we diverse situaties
waarin kinderen op het eerste gezicht met ‘literatuur’ lijken om te gaan. Op elk van
die situaties passen we de hierboven besproken criteria toe. We komen zo tot een
duidelijker afbakening, die als illustratie bij het voorgaande dienst doet. Zeven van
dergelijke herkenbare verschijnselen passeren de revue:
het gebruik van een aanwijs-prentenboek door een ouder en een kind van
1
twee jaar;
het aan elkaar doorgeven van een poëzie-album om er iets in te schrijven;
2
3
het lezen van een populair jeugdboek, bijvoorbeeld Enid Blytons De Vijf en
de schat op het Fluistereiland;
het vertellen van moppen in een groepje kinderen;
4
het vertellen en beluisteren van alledaagse verhalen en anekdotes aan tafel;
5
het bekijken van tekenfilms op de televisie;
6
het bekijken door kleuters van televisiefragmenten met ‘Bert en Ernie’ van
7
Sesamstraat.

Bekijken we de lijst, dan moeten we in ieder geval (3) volgens onze eerdere definitie
als literatuur bestempelen. (1) valt af om diverse redenen: we hebben hier namelijk
niet met een talige tekst te maken, omdat hij uitsluitend uit visuele elementen bestaat.
Men zou kunnen beweren dat in de typische gebruikssituatie van zo'n prentenboek
de volwassene in feite elke keer opnieuw voor de talige tekst zorgt, door de
afbeeldingen te benoemen. Maar zelfs als we dit accepteren, wordt het prentenboek
daardoor nog geen literatuur. Weliswaar kan het boek de sociale band tussen
volwassen ‘voorlezer’ en kind versterken. Ook kunnen beiden genoegen aan het
gebeuren beleven. Maar de tekst biedt zelf relatief weinig mogelijkheden tot reflectie
op menselijk handelen. En de vormkenmerken van de gebezigde taal zullen weinig
elaboratie ondergaan, maar eerder aanleunen bij alledaagse gespreksvormen. Met
andere woorden, een prentenboek als dit kunnen we niet echt tot het verschijnsel
literatuur rekenen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het daarom oninteressant of
minder waardevol zou zijn. Als voorbereiding voor het heel jonge kind op
prentenboeken met een verhalend karakter kan het juist uitermate functioneel zijn.
We zouden in dit geval van pre-literaire activiteiten kunnen spreken. Op zichzelf is
het onderscheid voor onze beschouwingen natuurlijk niet van zo'n groot belang.
Waar het hier om gaat, is dat een prentenboek van dit type op zichzelf weinig bijdraagt
aan de echt literaire vorming. Met het verhalende prentenboek komen we dichter in
de buurt. In ieder geval is daarbij reflectie op handelingen als mogelijkheid gegeven.
Bovendien kunnen allerlei visuele elementen (bijvoorbeeld wisselingen in het
perspectief) de volwassen verteller ook stimuleren tot het aanwenden van typisch
verhalende procédés, waardoor de vorm van het taalgebruik weer bewerkingen
ondergaat.
De beperkingen van het aanwijs-prentenboek in reflectief opzicht vallen nog
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meer op als we het vergelijken met de ‘Bert en Ernie’-fragmenten uit Sesamstraat
(7). De poppen praten met elkaar, ze handelen ook, waardoor er mogelijkheden tot
reflectie zijn gegeven. Daarvan wordt ook ruim gebruik gemaakt. De meeste stukjes
met Bert en Ernie worden meerdere keren uitgezonden, waarmee meteen duidelijk
is dat er wel degelijk van een (herhaalbare) tekst sprake is. Verder hoeft het nauwelijks
betoog dat kinderen erg veel genoegen aan de scènes beleven en dat er groepsvorming
plaats heeft. Niet alleen identificeren de kinderen zich met de figuren Bert en Ernie,
ze praten er ook onderling over of maken hun voorliefde ervoor kenbaar. Het feit
dat de dialogen voor de Bert en Ernie-stukjes door professionele tekstschrijvers
worden gemaakt, garandeert ook het literaire karakter, terwijl de tekst zelf ook
voortdurend elaboraties te zien geeft, en dan vooral in termen van parallellie,
afwijking, herhaling, woordspel en ambiguïteit.
Bij de Sesamstraat-fragmenten moeten we wel bedenken dat we hier te maken
hebben met een combinatie van taal en beeld. Dat biedt specifieke mogelijkheden.
Maar er zijn ook specifieke manieren nodig om met dit soort (audiovisuele) teksten
om te gaan. In hoofdstuk 5 komen we daar nog op terug. Ook bij tekenfilms (6) op
de televisie kunnen we het samengaan van taal en beeld vaststellen. Hierbij ligt de
zaak problematischer, doordat de taal in de meeste tekenfilms een uiterst
ondergeschikte rol speelt. Men kan de films heel vaak ook begrijpen (en ervan
genieten) zonder de taal te verstaan. Wel hebben de meeste tekenfilms een duidelijk
verhalende structuur. Daardoor lijken ze natuurlijk wel op literatuur, zij het dat het
verhaal nu door beelden wordt ‘verteld’. Elaboratie van de talige vorm is om die
reden dan ook zo goed als uitgesloten. Tekenfilms blijken verder erg geschikt om
kinderen allerlei vormen van genoegen te laten beleven. En via het gezamenlijk
kijken kan ook enige groepsband ontstaan. Op het handelen van de personages kan
in principe gereflecteerd worden, maar juist door de visuele vorm zijn de
mogelijkheden daartoe tamelijk beperkt. De slotsom is dan ook dat kinderen door
het kijken naar tekenfilms zich in hoofdzaak visueel kunnen vormen. Hun specifiek
literaire vorming is daarbij verwaarloosbaar klein.
In geen van de andere gevallen vormt het talige aspect een probleem. Wel is het
zo dat niet steeds het tekstuele karakter duidelijk is. Bij het populaire jeugdboek (3)
lijkt dit nog het minst problematisch. Maar hoe zit het met situaties (2), (4) en (5)?
De eerste daarvan is schriftelijk, de beide andere zijn mondeling. Het poëzie-album
(2) vertoont tekstuele trekken: hoewel de opgenomen teksten vaak herinneren aan
de situatie waarin ze zijn ontstaan (auteur, vriendschappen, moment van schrijven,...),
is het resultaat ervan toch niet meer echt aan die situatie gebonden. Bovendien gaat
het hierbij vaak om variaties op (bestaande) traditionele versjes met een min of meer
vastliggende vorm. De bezit(s)ter kan het album dan ook op vrijwel elk moment in
een andere situatie introduceren. In feite geldt dat ook voor de mop (4): deze leidt
een onmiskenbaar zwervend bestaan door vele talige situaties heen. In die zin moeten
we bij de mop dan ook spreken van een tekst in de ware zin des woords, hoe
eigenaardig een dergelijke vaststelling in onze huidige cultuur ook moge klinken.
We hebben hier te maken met een tekst die vrijwel uitsluitend in mondelinge vorm
bestaat. Dat geldt ook voor de anekdotische verhalen (5), maar deze vormen een
minder duidelijk geval. De moeilijkheid is hier dat het niet steeds gemakke-
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lijk valt uit te maken hoe situatie-gebonden dergelijke verhalen zijn. Vele ervan
hebben betrekking op alledaagse voorvallen: gebeurtenissen op het werk of op school,
een lekke band gehad, een misverstand, een grap uitgehaald met iemand. En meestal
worden ze slechts één keer verteld. Daarna bestaat er geen behoefte meer om erop
terug te komen. In dat geval vormen dergelijke verhalen niet echt een tekst, omdat
ze niet over de eigenschap beschikken uit deze ene spreeksituatie te kunnen worden
losgemaakt en in een andere te kunnen worden geïntroduceerd. Deze eigenschap is
echter niet bij voorbaat uit te sluiten. Het komt namelijk voor dat een dergelijk verhaal
herhaald wordt als er kennissen op bezoek zijn, of tijdens familievisite. Zo kan het
gebeuren dat een ‘familieverhaal’ ontstaat, dat op gezette tijden weer opnieuw wordt
verteld, en waar zelfs om kan worden verzocht: ‘Vertel nog eens, ome Jan, wat u
meemaakte toen u...!’. In dit geval kan er geen twijfel aan bestaan dat we met een
echte tekst te maken hebben: de talige uiting kan - althans binnen de grenzen van
deze familie - in telkens andere gesprekssituaties worden opgenomen. Met andere
woorden, behalve bij (5) - waar de zaken wat ingewikkelder liggen - voldoen de
gevallen (2) - (4) aan het tekstcriterium.
Maar zijn ze ook literatuur? Het boek van Enid Blyton is erg geschikt om er
genoegen aan te beleven, en biedt als typisch populair jeugdboek juist uitstekende
mogelijkheden tot sociale cohesie onder kinderen. Reflectie op menselijk handelen
behoort zeker tot de mogelijkheden, al zal deze waarschijnlijk in dit genre enigszins
oppervlakkig blijven. Tenslotte hoeven we geen hoogstandjes van literaire
vormprocédés te verwachten, maar typisch narratieve ingrepen zullen toch ook niet
ontbreken. Dat betekent dat we De Vijf en de schat op het Fluistereiland als een
literaire tekst moeten beschouwen. Voor velen is dit wellicht een onverwachte
conclusie. Ze vloeit echter logisch voort uit onze eerdere beslissing om het begrip
literatuur uitsluitend beschrijvend te hanteren, en niet uit te gaan van waarderende
definities. De reden waarom Enid Blytons boeken vaak als niet-literair worden
beschouwd, is juist gebaseerd op het feit dat het om redelijk stereotiepe verhalen
gaat, met een voorspelbare ontwikkeling en vastliggende karakterrollen, clichématig
taalgebruik en een conservatieve en schematische kijk op de werkelijkheid. Men kan
het met al deze zaken eens zijn, ze bovendien betreuren, of vaststellen dat we vanwege
deze eigenschappen met ‘triviale’ of ‘lage’ literatuur of ‘lectuur’ te maken hebben.
Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het niet om literatuur zou gaan. Kortom,
waarderende factoren spelen een rol in het nadenken over literatuur, maar dat hoeft
niet te leiden tot het uitsluiten van populaire en stereotiepe vormen van het begrip
literatuur als zodanig. Voor de bestudering van de rol die de literatuur tijdens de
kinderjaren speelt, is het dan ook onvermijdelijk dat we uitgaan van een dergelijk
beschrijvend literatuurbegrip. Bovendien is het ook wenselijk. De pedagogische
discussies die vaak over dit soort boeken gevoerd worden, verliezen vaak dit
onderscheid tussen beschrijvende en waarderende definities uit het oog; ze gaan uit
van een impliciet waarderend standpunt dat als een beschrijvend standpunt wordt
voorgesteld. Het is in dit verband echter nuttig te beseffen dat veel ‘triviale’ literatuur
voor kinderen een middel is waarmee ze hun weg naar de ‘grote’ of ‘volwassen’
literatuur moeten, respectievelijk kunnen vinden.
Bevat het poëzie-album (2) taalgebruik dat we als literatuur moeten bestempelen?
Heel vaak wel. Er wordt immers, via de opgenomen bijdragen, expliciet
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naar persoonlijke bindingen gestreefd, die tegelijk ook voor het beleven van genoegen
zorgen. Vaak bevatten de betreffende bijdragen reflectieve momenten (op
belevenissen, een samen doorgebrachte vakantie, de vriendschap...) en zijn ze ook
nog gesteld in een geëlaboreerde vorm (variant op een spreekwoord, gedicht, vers,
beeldspraak...). Met andere woorden: naarmate deze kenmerken sterker in een
poëzie-album worden aangetroffen, moeten we het meer als een literair produkt
beschouwen (uiteraard weer in de beschrijvende betekenis). De mop (4) ten slotte is
bij uitstek geschikt om genoegen te verschaffen. Daarin ligt juist één van de
belangrijke functies ervan. En de luisteraars zijn behalve aan de verteller ook sterk
aan elkaar gebonden: het (samen) beleven van genoegen wordt op die manier een
factor in de (tijdelijke) groepsband. Doordat moppen vaak de werkelijkheid ‘op zijn
kop’ zetten, bevatten ze ook reflectieve mogelijkheden: zin en onzin van de
werkelijkheid worden in de mop doorgelicht. En al lachend lost men de spanning
op, die deze reflectie teweegbrengt. Tenslotte is de vorm van een mop ook kunstig:
er komen herhalingen en contrasten in voor en er ligt een strakke compositie aan ten
grondslag. De ‘punchline’ moet bijvoorbeeld in de juiste vorm staan, anders komt
het komisch effect niet tot stand. Dat dit zo is, merkt men heel goed wanneer iemand
een mop ‘slecht’ - dus zonder inachtneming van deze speciale vormkenmerken vertelt. Ook ten aanzien van de mop moeten we weer vaststellen dat we met een
literaire tekst in de ware zin des woords te maken hebben, hoezeer deze conclusie
ook afwijkt van onze gangbare waarderende begrippen van ‘literatuur’.
Vatten we het voorgaande schematisch samen, dan levert dat de volgende matrix
op.
Taal

Tekst

Reflectie Genoegen Vorming Talige
groepscohesie elaboratie

1

(aanwijs) ?
prentenboek

-

-

++

+

-

2

poëzie-album +

+

+

+

+

+

3

jeugdboek ++

++

+

++

++

++

4

mop

++

+

++

++

+

5

anekdote ++

?

?

+

+

-

6

tekenfilm -

?

?

++

?

-

7

bert en
ernie

++

++

++

++

++

++

+

Het bovenstaande is natuurlijk maar een globale indicatie. Op detailpunten kan
men, afhankelijk van de concrete situatie, tot deels andere afwegingen komen. Toch
ontstaat hierdoor wat meer duidelijkheid omtrent de kenmerken van de literaire
verschijnselen in het leven van kinderen. De conclusie van onze illustratie kan dan
ook luiden: van de zeven opgesomde gevallen zijn er vier die we zonder meer als
literatuur (in de beschrijvende betekenis) moeten bestempelen. Van de andere kunnen
we zeggen dat ze een pre-literair karakter dragen (aanwijs-prentenboek), of sterke
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kunnen overgaan (anekdotes). Het betrof hier ‘alledaagse’ voorbeelden, die in het
leven van de meeste kinderen redelijk frequent voorkomen. Dat betekent dat kinderen
dus ook al op jonge leeftijd veelvuldig literaire verschijnselen leren kennen.
Nu we hebben vastgesteld wat we onder het begrip ‘literatuur’ verstaan, rijst de
vraag waar, hoe, en wanneer kinderen ermee in aanraking komen. Een antwoord
daarop wordt in het volgende hoofdstuk gegeven.
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2 Literatuur in het gezin *
2.1 Twee gezinnen
Het is zeven uur. In het gezin Van Ee oefent Koen ‘de vijf woordjes die
hij tot nu toe op school heeft geleerd... Hij is weinig geconcentreerd en
daardoor slordig. De oefeningen duren twintig minuten... Om half acht
moet Koen gaan slapen.’
Het is zeven uur. In het gezin Willems gaan Anke en Nienke naar bed. ‘In
pyjama zitten ze op het bed van Nienke, allebei tegen Joke (hun moeder)
aangeleund. Tijdens het voorlezen is Anke trubbelig... Ze krijgt een boekje,
waarin ze de rest van de voorleestijd rustig bladert. Joke stopt de kinderen
ieder in hun eigen bed lekker in. Voor Nienke zingt ze “Slaap kindje slaap”
en “In een groen knollenland” en voor Anke “Kortjakje”.’
De situatie in de twee gezinnen is niet verzonnen, maar overgenomen uit de
beschrijving die Helma van Lierop (1990) heeft gegeven van de wijze waarop jonge
kinderen in vier verschillende gezinnen opgroeien met literatuur (respectievelijk op
pp. 111-112 en 136 van haar studie). De fragmenten laten zien dat kinderen op erg
uiteenlopende manieren met literatuur in contact komen. In het gezin Van Ee is er
vooral aandacht voor de school(se) opdrachten, de kinderen wordt niet voorgelezen
en er worden geen liedjes gezongen. In het gezin Willems ontbreken in de beschreven
situatie de schoolse aspecten, maar komen de andere activiteiten juist wel voor.
Wanneer het hier om twee incidentele gevallen zou gaan, zou de beschrijving ervan
ons weinig leren. Maar dat is niet het geval. Zoals het onderzoek van Van Lierop
laat zien, zijn de betreffende situaties juist kenmerkend voor twee typen gezinnen:
veel interactie rond literatuur in het ene (Willems) en juist heel weinig in het andere
(Van Ee) gezin. Ook in andere opzichten verschillen de gezinnen in hun omgang
met literatuur: in het bezoek aan de openbare bibliotheek bijvoorbeeld. Dat is weinig
frequent, ongestructureerd en gehaast in het gezin Van Ee, terwijl het omgekeerde
het geval is in het gezin Willems. Daar verlopen de bezoeken rustig en gestructureerd
en

*

Voor een uitvoeriger behandeling en een wetenschappelijke verantwoording van de hier
gepresenteerde materie, alsook een uitvoerige bibliografie, zie Van Peer (1991c).
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komen ze frequent voor. De verschillen komen niet echt voort uit een onderscheid
in sociale klasse, regio of religieuze achtergrond. Het betreft hier gezinnen met zeer
vergelijkbare sociologische kenmerken. Niettemin krijgen de kinderen in de gezinnen
Van Ee en Willems toch heel onderscheiden mogelijkheden aangeboden om literatuur
te leren gebruiken. Deze zijn ruim voorhanden in het ene gezin, vrijwel afwezig in
het andere.

2.2 Positieve factoren
Wat voor de hier beschreven twee gezinnen geldt, kan ook veralgemeend worden:
de manier waarop ouders en kinderen met literatuur omgaan, vertoont een aanzienlijke
variatie. Binnen gezinnen wordt een veelheid aan ‘literaire’ activiteiten aangetroffen.
Deze variëren van voorlezen en het zelf lezen door de kinderen, liedjes zingen, het
vertellen van anekdotes, moppen of zelf beleefde gebeurtenissen en het opgeven van
raadsels tot bibliotheekbezoek, leesoefeningen voor school, fantasiespel,
prentenboeken bekijken, de eigen naam leren schrijven, naar Sesamstraat kijken,
cassettes met sprookjes beluisteren, etc. Een dergelijke verscheidenheid is
indrukwekkend te noemen. Natuurlijk zijn ouders en kinderen zich niet bewust van
het feit dat ze tijdens zulke activiteiten met literatuur bezig zijn, maar dat doet weinig
ter zake. Als we het literatuurbegrip hanteren zoals we dat in het vorige hoofdstuk
voorstelden, vallen al deze activiteiten binnen wat we vanuit beschrijvend oogpunt
‘literatuur’ kunnen noemen. Essentieel is dat binnen de gezinssituatie inderdaad een
grote diversiteit aan literaire activiteiten wordt aangetroffen. Men mag veronderstellen
dat die verscheidenheid ook een effect heeft op de latere kennis van kinderen, op
hun activiteiten en interesses. Immers, wie opgroeit in een gezin waar weinig
mogelijkheden zijn om verhalen te lezen (er zijn geen boeken in huis, men is geen
lid van de openbare bibliotheek, ouders zijn er op tegen dat kinderen lezen, etc.)
heeft minder kansen om een gemotiveerd verhalen-lezer te worden. Als dat zo is,
dan rijst zowel een algemene als een concrete vraag.
De algemene vraag betreft de oorzaken van de vastgestelde verschillen. Lezen is
in een cultuur als de onze een erg belangrijke vaardigheid. Men zou verwachten dat
alle ouders hun kinderen optimale mogelijkheden zouden bieden om ook in de vrije
tijd literatuur te lezen en het bovendien prettig te vinden. Meer nog, als men ervan
uitgaat dat het lezen van literatuur naast een ontspannende ook een vormende waarde
heeft (in pedagogisch, ethisch, sociaal opzicht), dan zou men ook verwachten dat
alle kinderen in onze samenleving hiertoe even sterk worden aangemoedigd. We
hebben in de twee voorbeelden gezien dat dat maar ten dele het geval is. Maar
waarom? Waarom worden kinderen niet steeds optimale mogelijkheden tot het leren
omgaan met literatuur geboden? Het antwoord op die vraag zouden we graag weten,
omdat we dan de oorzaken zouden kunnen beïnvloeden. Men zou dan de
leermogelijkheden van kinderen kunnen verhogen in die gezinnen waar ze niet
optimaal zijn. Helaas weten we het antwoord op die algemene vraag niet. Het enige
wat wetenschappelijk vaststaat, is dat die verschillen bestaan.
Er is echter ook nog een andere, meer concrete vraag: welke verschillen tussen
gezinnen werken (on)gunstig voor het leren omgaan met literatuur? Op die
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vraag is in de loop van de tijd wel een aantal antwoorden gegeven. Het
wetenschappelijk onderzoek heeft zich de laatste decennia met name geconcentreerd
op de concrete wijze waarop binnen gezinnen een bepaald ‘literair klimaat’ heerst.
In eerste instantie heeft men vooral gekeken naar de ‘factoren’ die dit literaire klimaat
gunstig beïnvloeden. Uit diverse onderzoeken valt een viertal van deze ‘factoren’ te
destilleren.
1 Materiële voorzieningen, zoals boeken, tijdschriften, kranten, maar ook het
lidmaatschap van de openbare bibliotheek, alsook het ten geschenke krijgen
van boeken, of de mogelijkheid om (bijv. met zakgeld) zelf boeken te kopen,
beïnvloeden het leesklimaat in het gezin op gunstige wijze.
2 Er zijn ook activiteiten van ouders die gunstig werken, zoals het zelf lezen door
de ouders, het stimuleren van lezen door ouders, of het zorgen voor de nodige
rust in huis.
3 Naast activiteiten spelen ook de attituden van ouders een rol: een positieve
waardering voor en houding ten opzichte van lezen, alsook een gezinstraditie
waarin lezen en schrijven als vanzelfsprekende bezigheden een plaats hebben,
zorgen voor een positief leesklimaat.
4 Ten slotte werken ook interacties vruchtbaar: gezamenlijke activiteiten van
ouders en kinderen, zoals voorlezen, verhalen vertellen, gesprekken over lectuur,
belangstelling van ouders voor wat kinderen lezen en hun adviezen bij de keuze
van leesmateriaal verhogen de kansen dat kinderen graag en regelmatig met
literatuur omgaan.

Het spreekt wel vanzelf dat geen van deze factoren op zich een voldoende voorwaarde
vormt voor het ontstaan van een gunstig literair klimaat in een gezin. Was dat wel
het geval, dan zou het bijvoorbeeld voldoende zijn (gezien de eerste factor) om in
elk gezin een goed gevulde boekenkast neer te zetten om de kinderen tot lezen te
brengen. De naïviteit van een dergelijk voorstel laat al meteen zien dat het bij de vier
genoemde factoren gaat om zaken die alleen maar de kansen verhogen dat kinderen
van literatuur gaan houden. Hoewel ze geen van alle zekerheid bieden, kan wel
gezegd worden dat ze effectiever zijn naarmate ze cumulatief werken: naarmate er
meer van deze factoren in een gezin aanwezig zijn, zijn de kansen groter dat een
gunstige voedingsbodem voor literatuur ontstaat. Verder blijkt uit het onderzoek
ook, dat de genoemde factoren gunstiger werken naarmate ze op jongere leeftijd
aanvangen. Aangenomen wordt dat de mogelijkheden om ook na de leeftijd van acht
jaar het leesklimaat in een gezin nog echt te kunnen beïnvloeden, eerder gering zijn.
Daarnaast werd in diverse onderzoeken vrijwel steeds een verband vastgesteld
tussen de vier factoren en het sociale milieu: de aanwezigheid van de factoren valt
(gemiddeld) samen met midden- en hogere sociale klassen, afwezigheid ervan met
lagere sociale klassen. ‘Hoog’ en ‘laag’ worden in dergelijke onderzoeken op de
gebruikelijke sociologische wijze gedefinieerd, namelijk in termen van scholing en
professionele opleiding van de ouders enerzijds, en van inkomen anderzijds. Op het
eerste gezicht mag het gevonden verband tussen sociale klasse en literair klimaat
misschien aannemelijk lijken: lezen is immers een geestelijke activiteit, die mentale
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lezen gehad. Toch is het zeer de vraag of deze plausibele gedachtengang bestand is
tegen kritiek. Immers, ook laag opgeleiden hebben in onze maatschappij wel degelijk
geleerd om althans eenvoudige genres van literatuur te lezen. Het is weinig
aannemelijk dat ouders in de lagere sociale klassen niet even goed avonturenromans,
verhalen of humoristische literatuur zouden kunnen lezen. Bovendien is het ook niet
duidelijk waarom ouders uit lagere milieus, ook wanneer zij zelf minder gemakkelijk
de vereiste mentale inspanning voor het lezen opbrengen, hun kinderen niet juist
zouden aanmoedigen tot lezen, en waarom ze er verder niet alles aan zouden doen
om hun kinderen de gelegenheid te geven zich deze belangrijke sociale vaardigheid
zo goed mogelijk te verwerven. Kortom, het is niet zo duidelijk waarom het
betreffende verband in dit onderzoek herhaaldelijk gevonden wordt.

2.3 Interacties
Wat ondertussen uit meer recent onderzoek blijkt, is dat met name de vierde categorie
veelbelovend is: het gaat daarbij namelijk om de betrokkenheid van alle leden van
het gezin bij het lezen. Uit het onderzoek hiernaar blijkt dat literaire activiteiten in
alle gezinnen voorkomen, maar dat de frequentie en intensiteit ervan sterk verschillen.
Zo wordt in arbeidersgezinnen relatief weinig (en in middenklassegezinnen relatief
veel) voorgelezen. Daarentegen is orale literatuur veel belangrijker in lagere klassen.
Maar die wordt dan weer op school minder gewaardeerd, waardoor kinderen uit deze
groep als ‘taalarm’ getypeerd worden; zie Heath (1983). Niet alle verschillen tussen
gezinnen zijn echter aan socio-economische factoren toe te schrijven. Er zijn ook
affectieve aspecten in het geding, naast individuele gezinstradities en de concrete
organisatie van het gezinsleven.
Wat de affectieve factoren betreft, blijkt uit het onderzoek van Bus & Van IJzendoorn
(1986), (1988), dat kinderen die een veilige gehechtheidsrelatie met hun voornaamste
opvoeder hebben, meer activiteiten met betrekking tot geschreven taal ontplooien
dan kinderen die zo'n relatie niet hebben: ‘Kinderen die als 2-jarigen onveilig gehecht
zijn, vertonen als 5-jarigen in mindere mate gedrag dat bijdraagt aan de ontwikkeling
van leesvaardigheden’. (Bus en Van IJzendoorn 1986: 282) Ook blijkt uit hun
onderzoek (1988) dat moeders, in tegenstelling tot wat ze zelf menen en beweren,
hun jonge kinderen op diverse wijzen leesinstructie geven. Ook in die interacties
bleek weer het belang van socio-emotionele factoren: een positieve gehechtheid
tussen moeder en kind betekende ook hier dat kinderen meer leerden met minder
inspanning. Dat betekent dat emotionele en sociale factoren in het gezin de
ontwikkeling van literaire belangstelling en vaardigheden sterk beïnvloeden, waardoor
al op heel jonge leeftijd aanzienlijke verschillen in dit opzicht tussen kinderen kunnen
ontstaan. Het is dus niet zo dat alle kinderen dezelfde literaire vaardigheden bezitten
wanneer ze voor het eerst op school komen. In feite nemen de verschillen in
leesvaardigheid en leesmotivatie al toe nog vóór het kind naar school gaat. De school
houdt met deze verschillen nauwelijks rekening (deels om begrijpelijke redenen,
want ze zijn niet gemakkelijk vast te stellen). Maar ook is op school
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nauwelijks sprake van een affectieve relatie in het omgaan met literatuur, terwijl die
juist een belangrijke motor blijkt te zijn in de ontwikkeling ervan.
De studies naar literaire interacties in gezinnen laten verder zien dat voorlezen een
van de populairste activiteiten is die wordt aangetroffen. Wel is er weer grote variatie
in de wijze van voorlezen. Ook eist deze activiteit tegelijk een zekere routine én de
nodige flexibiliteit van de volwassene. Men moet kunnen inspelen op de inhoud van
het verhaal en op de opmerkingen die kinderen spontaan maken. Maar het patroon
van het voorlezen moet ook weer niet te vaak door dergelijke interacties worden
onderbroken, omdat anders de verhaallijn (of het beleven van spanning of humor)
verloren dreigt te gaan. Gezien de populariteit van het voorlezen in het gezin, en de
vele positieve reacties van kinderen zelf hierover, is het denkbaar dat voorlezen een
van de efficiëntste manieren is om jonge kinderen met literaire verschijnselen in
aanraking te brengen en hun de waarde ervan te laten ervaren. Merk op dat het
voorlezen vaak een sfeer van intimiteit creëert: men zit gezellig en ontspannen samen,
er is ruimte voor ieders inbreng, maar ook voor het verhaal. En de diverse ideeën en
gevoelens die door het voorgelezene worden opgeroepen, worden gezamenlijk beleefd
en gedeeld, zodat ook een groepsband tussen de deelnemers ontstaat. Bovendien
reflecteren de voorgelezen verhalen op vormen van handelen, waardoor het voorlezen
ook referentiepunten voor gezamenlijke waarden en normen biedt, punten die ook
buiten het voorlezen invloed kunnen hebben en daardoor kinderen extra
oriëntatiemogelijkheden bieden. Als zodanig werkt het voorlezen het ontstaan van
een gemeenschappelijk waardensysteem in het gezin in de hand. Zo'n waardensysteem
doet ook dienst als categorieënsysteem om de omringende wereld te verkennen en
te begrijpen, waardoor het de interpretatie daarvan vergemakkelijkt en een zekerheid
biedt dat men de verschijnselen die men om zich heen waarneemt, kan begrijpen
(ook al zijn de betreffende interpretaties misschien nog zo eenzijdig of onvolledig).
Verder blijkt uit het interactie-onderzoek het grote belang van organisatie-aspecten
binnen het gezin. Het (kunnen) omgaan met literaire teksten is voor een deel
afhankelijk van de mate waarin binnen het gezin grenzen worden gesteld aan tijd,
ruimte en rolverdeling. Wanneer de tijd niet is ingedeeld, wanneer er geen ruimtelijke
scheiding is tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ of tussen de rol van volwassene en die van
kind, tussen die van ‘voorlezer’ en ‘voorgelezene’, dan werpt dit voor kinderen extra
barrières op om te leren omgaan met literatuur. Wanneer de organisatie van het
gezinsleven daarentegen kinderen wel met dergelijke grenzen leert omgaan, zijn de
mogelijkheden tot literair lezen hoger. Hoewel het op het eerste gezicht misschien
niet zo duidelijk is waarom dit organisatorische gegeven invloed uitoefent op het
literaire klimaat in het gezin, hoeft dit toch ook geen verwondering te wekken: lezen
is immers een activiteit die rust en concentratie vergt.

2.4 De studie van Van Lierop
Ondersteuning voor deze zienswijze volgt ook uit het onderzoek van Van Lierop
(1990), één van de belangrijkste studies naar de literaire ontwikkeling in het
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gezin. Uit haar onderzoek blijkt dat gezinnen te onderscheiden zijn al naargelang de
visie op literatuur en lezen die de ouders hanteren, een formele dan wel een functionele
is. In het eerste geval draait de interactie om de vraag of het kind leest, in het tweede
om de vraag wat het leest. In gezinnen met een formele visie komen meer schoolse
leesoefeningen voor, in gezinnen met een functionele visie daarentegen hebben er
meer voorschoolse lees- en schrijfactiviteiten, alsook meer gesprekken over lectuur
plaats. Zoals uit deze typering al blijkt, is het leesklimaat in gezinnen met een formele
visie op lezen minder gunstig dan in gezinnen met een functionele visie. In gezinnen
met een functionele visie hebben de ouders vaker een hoger opleidingsniveau; de
gezinnen behoren gemiddeld ook vaker tot het protestantse deel van de bevolking.
(Overigens gaat deze typering ook grotendeels op voor de school: ook daar kan men
spreken van een eerder formele dan wel functionele visie op het omgaan met literatuur.
In het eerste geval ziet men lezen hoofdzakelijk als een belangrijke activiteit in dienst
van de intellectuele ontwikkeling; een meer functionele visie wordt eerder gekenmerkt
door een waardering van de literatuur zelf, en dan met name voor haar vermogen tot
reflectie en tot het beleven van genoegen.) Verder bleek uit observaties in de gezinnen
dat er veel grotere verschillen waren dan in eerdere enquête-resultaten waren
gevonden. (Daarin geven mensen wellicht toch gemakkelijker sociaal-wenselijke
antwoorden.) Zo varieerde het voorlezen bijvoorbeeld aanzienlijk: van dagelijks tot
vrijwel nooit. Omdat het hier gezinnen betrof die tot dezelfde (midden)klasse
behoorden, doet dit opnieuw twijfels rijzen omtrent de eerder gesignaleerde verbanden
tussen sociale klasse en leesklimaat in het gezin.
Naast allerlei andere verschillen die tussen de twee typen gezinnen (met een
functionele dan wel met een formele visie) konden worden vastgesteld, bleek vooral
ook belangrijk de mate waarin literaire activiteiten zijn ingebed in de dagelijkse
leefwereld van het gezin. Wanneer deze namelijk een grotendeels incidenteel karakter
dragen en een vrijwel losstaand gebeuren zijn, is de vormende waarde ervan klein
te noemen. Dit is relatief vaker het geval in gezinnen met een formele visie op
literatuur. Wanneer echter de literaire bezigheden frequent plaats hebben en een vast
onderdeel vormen van het gezinspatroon, is de doorwerking ervan aanzienlijk sterker.
In gezinnen met een functionele visie ligt dit meer voor de hand, evenals het gegeven
dat in deze gezinnen het voorlezen bijvoorbeeld sterk samenhing met gevoelens van
intimiteit tussen de deelnemers. Dat lezen voor jonge kinderen vaak wordt gebruikt
voor het handhaven of verbeteren van de eigen gemoedstoestand, is iets wat uit het
onderzoek van Tellegen (1987) bekend is.
Ten slotte blijkt uit Van Lierops studie dat ouders hun eigen rol in het literaire
proces onderschatten. Zo staan ouders (in Nederland) gemiddeld tamelijk vijandig
tegenover het (echt) leren lezen van kinderen in de voorschoolse leeftijd. Dit betekent
dat in opvattingen van ouders een redelijk stringente scheiding aanwezig is tussen
de taak van de school en die van het gezin. Het spreekt wel vanzelf dat een dergelijke
scheiding weinig bevorderlijk is voor de wijze waarop gezin en school gezamenlijk
bepaalde doelen nastreven, terwijl uit veel onderwijskundige studies blijkt hoezeer
juist het samenwerken van de twee instituties van belang is voor het leerproces en
het psychisch evenwicht van het kind.
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Ook uit een ander gegeven blijkt de zelfonderschatting van Nederlandse ouders. Zo
houden de meeste ouders vrijwel spontaan op met het voorlezen wanneer kinderen
zelf op school hebben leren lezen. Zij kennen hiermee - we lopen nu vooruit op wat
we in hoofdstuk 9 zullen zien - slechts een distributionele functie aan het voorlezen
toe. Uit Amerikaans onderzoek - zie Mendoza (1985) - blijkt echter dat ook oudere
kinderen er nog behoefte aan hebben om voorgelezen te worden. Ook zeggen ouders
maar weinig waarde te hechten aan gesprekken met hun kinderen over wat ze gelezen
hebben: gemiddeld zo'n 5% vindt het belangrijk, terwijl de kinderen zelf te kennen
geven juist veel waarde aan dergelijke gesprekken te hechten (gemiddeld zo'n 40%).
Deze gegevens kunnen een antwoord geven op de eerder gestelde vraag, waarom
niet alle ouders hun kinderen op optimale wijze met het lezen van literaire teksten
in aanraking brengen. Het antwoord is wellicht gelegen in het gegeven dat ouders
veelal van mening zijn dat dit niet tot hun taak behoort (maar tot die van de school),
en dat zij bovendien hun eigen mogelijkheden op dit vlak als gering inschatten.
Nochtans is die zelfonderschatting niet helemaal gerechtvaardigd. Zoals het onderzoek
van Bus en Van IJzendoorn al liet zien, oefenen ouders al een niet te verwaarlozen
invloed uit op de leesmogelijkheden en leesmotivatie van hun kinderen als die nog
maar twee jaar zijn. In hoofdstuk 8 zullen nog duidelijker voorbeelden van dergelijke
positieve invloed van ouders worden besproken. Het zou wenselijk zijn dat ouders
in dit opzicht beter geïnformeerd werden, en dat men hen bewust zou maken van
hun eigen specifieke mogelijkheden.

2.5 Mogelijkheden tot verandering
Het voorgaande doet de vraag rijzen naar de mogelijkheden om de processen binnen
het gezin te beïnvloeden. Daaraan vooraf moeten we de vraag stellen naar de
wenselijkheid ervan. Vanuit de argumentatie die in dit hoofdstuk is opgebouwd, kan
die wenselijkheid alleen maar worden onderschreven. Wie zichzelf onderschat,
produceert vaak beneden de eigen mogelijkheden. Het is daarom niet onredelijk te
veronderstellen dat heel wat Nederlandse kinderen onder hun eigen leesmogelijkheden
blijven. Weinigen zullen zo'n situatie toejuichen. Toch gebeurt er weinig om die te
veranderen. De overgrote meerderheid van initiatieven ter leesbevordering richt zich
op de school, terwijl het in dit hoofdstuk besproken onderzoek juist laat zien dat de
problemen vaak al veel vroeger beginnen. Wil men daar verandering in brengen, dan
is, gezien de zelf-onderschatting van vele ouders, een mentaliteitsverandering nodig.
Een dergelijke mentaliteitsverandering lijkt echter op haar beurt geblokkeerd te
worden door twijfels aan de mogelijkheid ervan. De veronderstelling daarbij is dat
niet slechts de attitude, maar ook de kennis en vaardigheden van ouders beïnvloed
moeten worden, en dat dit een tijdrovend en moeilijk proces is. Die veronderstelling
is wellicht niet helemaal ongegrond. De zelfonderschatting van ouders kan heel goed
berusten op het besef dat de eigen kennis over de wijze waarop men met literatuur
omgaat, ontoereikend is. Maar zelfs wanneer dit het geval zou zijn, dan volgt daaruit
nog niet de onmogelijkheid om die kennis te vergro-
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ten. Wanneer men erin zou slagen om ouders waar nodig met de nodige kennis toe
te rusten, dan zou men ook hun zelfonderschatting kunnen wegnemen en zo de
beoogde mentaliteitsverandering bewerkstelligen.
Maar is zoiets haalbaar? Is het mogelijk om ouders op efficiënte wijze de benodigde
vaardigheden in het omgaan met literatuur bij te brengen? Zekerheid daarover krijgt
men pas wanneer men naar bestaand onderzoek kijkt. Dat wijst in de richting van
een positieve beantwoording van die vraag. Zo presenteert Levenstein (1976) de
resultaten van een programma dat als doel had de verbale interactie in gezinnen te
stimuleren, om zo de mogelijkheden tot cognitieve ontwikkeling van de kinderen te
vergroten. Tijdens wekelijkse bezoeken aan het gezin leerde de moeder (al spelende
met het kind) hoe zij de verbale interactie kon verrijken. De effecten van dit
programma op de cognitieve en verbale ontwikkeling van de betreffende kinderen
bleven niet uit en waren in vergelijking met controlegroepen zo aanzienlijk, dat
Levenstein en haar medewerkers opgetogen over het programma schrijven:
It seems clear that not only was dramatic gain associated with the
experimental intervention but that it was linked with the programme to
attempt to stimulate verbal interaction in the mother-child dyad. Of major
importance is the fact that such learning can take place in the home, with
major involvement of the mother, even when the mother has limited
mastery of symbolic modes of representation and is harried by the problems
of large families and small income. (p. 292)
Al met al is er geen reden om te twijfelen aan de mogelijkheid om ook dergelijke
programma's ter verhoging van de leesmogelijkheden binnen het gezin te ontwikkelen
en te implementeren. De twijfels die in dit opzicht nog bestaan, kan men wegnemen,
eenvoudigweg door adequate materialen te ontwikkelen en deze uit te proberen.
Er is echter nog een andere oorzaak voor deze twijfels aan te wijzen. In het voorgaande
is enkele malen sprake geweest van ‘beïnvloeding’ van de interactie in het gezin.
Maar juist op dit punt gaat de algemeen gangbare mening in de richting van een grote
terughoudendheid. ‘Beïnvloeding’ roept al gauw associaties op met propaganda, met
inmenging en met malafide praktijken ter overtuiging van mensen. Bovendien: is
het gezin niet per definitie het privé-domein van de burger, een domein dat men zo
weinig mogelijk moet opleggen of waarin men zo weinig mogelijk moet
binnendringen? Die argumenten lijken de terughoudendheid om gezinsinteracties te
beïnvloeden, aannemelijk te maken. Met name bij de overheid is gedurende de
voorbije decennia het besef gegroeid dat zij de burger eigen keuzemogelijkheden
moet gunnen en niet moet trachten waarden op te leggen op die terreinen die in feite
het privé-leven van het individu (of het gezin) betreffen. Weinigen zullen dit inzicht,
dat op zich heel terecht is, willen aanvechten. Echter, wanneer het gaat om zaken als
het leren lezen en schrijven, is er juist geen sprake van ‘privé’-waarden. Het betreft
hier juist normen die de facto door de overheid aan alle burgers (en dus ook aan alle
gezinnen) worden opgelegd. De overheid is op dit punt niet terughoudend, maar
schrijft alle individuen voor, zich in het lezen te bekwamen.
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Wanneer nu door onderzoek is aangetoond (en daarover bestaat nauwelijks nog enige
twijfel), dat de gezinssituatie voor het kind een niet te verwaarlozen obstakel (of
motor) kan betekenen om een (verplichte) geletterdheid te bereiken, dat is
terughoudendheid van de overheid op zijn minst inconsequent. Overheidsbeleid moet
immers niet berusten op vage veronderstellingen, maar op feitelijk inzicht in de ware
toedracht van zaken. Zo'n inzicht wordt geleverd door wetenschappelijk onderzoek.
Dat onderzoek laat steeds weer het cruciale belang van het ouderlijk milieu zien voor
de ontwikkeling van leesvaardigheden en leesmotivatie. In het besef van die
wetenschap is het niet te rechtvaardigen, niets te ondernemen om de bestaande
toestand te verbeteren.

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

36

3 Leren vertellen
3.1 Enkele begripsomschrijvingen
De vaardigheid om een verhaal vlot te kunnen vertellen, is niet iets waarmee een
mens ter wereld komt. Vertellen is iets wat geleerd moet worden. Dit veronderstelt
een geleidelijke ontwikkeling. Die ontwikkeling heeft ook met taalverwerving te
maken: om te kunnen vertellen moet het kind beschikken over een aantal talige
uitdrukkingen. Die blijven niet beperkt tot losse woorden en zinnen. Het vertellen
behoeft zeer specifieke gebruiksvormen van taal, die eveneens geleerd moeten worden.
Zo kan een kind best de afzonderlijke woordjes ‘er’, ‘was’, en ‘eens’ kennen, zonder
dat het die kan gebruiken om er een sprookje mee te beginnen. Om te leren vertellen
moet het kind de alledaagse taal dus leren gebruiken in een andere functie dan het
gewend was. Op dat verschil in functie berust het onderscheid dat we in het alledaagse
leven meestal moeiteloos maken tussen een ‘gesprek’ en een ‘verhaal’. Het is echter
niet gemakkelijk om precies aan te geven wat dat vertellen zelf inhoudt. De
moeilijkheid bij dergelijke begrippen is juist, dat we ze zo frequent gebruiken dat de
betekenis ervan een evident, en daardoor moeilijk bewust te maken karakter heeft
gekregen. Vertellen is in de meeste alledaagse situaties een routine. Dat is het echter
nog niet voor kinderen, en het ontstaan van dergelijke routines vergt een proces van
vele jaren. Het vergt ook, zoals we zullen zien, grote mentale inspanningen van het
kind om dit vertellen te leren.
Wat houdt die activiteit van het vertellen dan in? Vertellen is het weergeven van
reeksen handelingen door middel van taal. Het gaat in verhalen steeds om wat
personages doen, denken, voelen, zeggen. De term handelen wordt hier in ruime
betekenis opgevat: ook innerlijke handelingen (zoals nadenken, zich herinneren, van
mening veranderen, hopen, voelen of verlangen) vallen onder deze definitie, alsook
het omgaan met elkaar en het spreken. Verder zijn de personages in een verhaal
mensen, of hebben althans menselijke eigenschappen. Bovendien gaat het bij het
vertellen om handelingen en gebeurtenissen die op de één of andere wijze door de
verteller als opvallend, bijzonder of interessant worden ervaren, en/of als zodanig
worden voorgesteld. Vertellen vereist ook een ordening. Het belangrijkste
ordeningsprincipe bij het vertellen is de tijd: handelin-
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gen volgen elkaar (chrono)logisch op. Zoals we weten, kan de verteller de volgorde
van presentatie van de handelingen wijzigen, maar hij kan niet de volgorde van de
handelingen zoals ze zich (al dan niet werkelijk) hebben voorgedaan, veranderen.
Het vertellen vereist de vaardigheid om deze opeenvolgende handelingen in
overeenstemming met de gebeurde of verzonnen feiten weer te geven. Dit zijn enkele
van de belangrijkste ‘ingrediënten’ van het vertellen.
Vertellen is dus een complexe vorm van talige activiteit, die de weergave van
menselijke handelingen beoogt. Het resultaat van deze activiteit is een verhaal. Er
is veel onderzoek gedaan naar de structuur van verhalen. De structuur van het
vertellen, als activiteit, is echter nog relatief weinig onderzocht. Dat heeft belangrijke
consequenties voor onze kennis omtrent de vraag hoe kinderen met literatuur (leren)
omgaan. Uit de studie van kinder- en jeugdliteratuur weten we relatief veel over de
verhalen die voor kinderen geproduceerd worden. We weten één en ander over de
typische inhouden van kinderliteratuur, en er zijn theorieën over wat kinderen in
deze verhalen als boeiend ervaren en wat hen tot het lezen ervan motiveert. Tegenover
deze relatieve rijkdom aan informatie over het kinderverhaal moeten we onze armoede
aan kennis over het vertellen aan en door kinderen stellen. Deze kennisarmoede is
waarschijnlijk verbonden met de historische ontwikkeling van de wetenschap zelf.
Twee aspecten kunnen in dit opzicht (zij het slechts kort) worden aangeduid. In de
eerste plaats is er de concentratie van de wetenschap op objecten van bestudering,
met de daaruit voortvloeiende verwaarlozing van processen waardoor deze objecten
tot stand komen. Het verhaal is een ‘object’ dat voor onderzoek in aanmerking komt.
Hoe dergelijke verhalen tot stand komen en in interactieprocessen tussen mensen
functioneren, wordt grotendeels door de wetenschap veronachtzaamd. Maar er is
ook nog een andere reden. Als het om verhalen gaat, is de heersende gang van zaken
in de wetenschap het bestuderen van ‘goede’ verhalen (uit ‘literair’ oogpunt bezien).
De studie van kinder- en jeugdliteratuur houdt zich vrijwel uitsluitend met de
produkten van ‘professionals’ bezig. De verhalen die niet-professionals (ouders,
grootouders, ooms/tantes, leerkrachten, kleuterleid(st)ers en kinderen zélf) vertellen,
vormen tot op heden nauwelijks het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit
hangt samen met het ontbreken van een wetenschappelijke belangstelling voor het
alledaagse.
Recent is in beide opzichten echter enige verandering opgetreden. Vertellen als
proces, als een alledaagse vorm van talige activiteit waarbij de deelnemers gezamenlijk
een interactie doorlopen, is gedurende de voorbije decennia een terrein van onderzoek
geworden. Dit is echter nog slechts relatief kort het geval en diepgaande theoretische
kennis over deze processen ontbreekt vooralsnog.

3.2 Het verhaal is niet het hele verhaal
Zoals eerder gezegd, is het verhaal het produkt van het vertellen. Het vertellen behelst
aanzienlijk méér dan alleen maar het verhaal. Bekijken we daartoe het volgende
(geconstrueerde) voorbeeld:
Kind: ‘Mama, vertel nog 'ns van toen ik klein was.’

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

Moeder: ‘Nou lieverd, ik heb nu geen tijd hoor. Vanavond misschien.’

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

38
Het vertellen van een verhaal is een gebeuren dat in de alledaagse werkelijkheid niet
altijd spontaan plaatsvindt. Het kan worden afgedwongen (zoals voor een rechtbank),
of er kan om worden verzocht (zoals in het voorbeeld), het kan aanknopen bij een
gesprek of er onderdeel van uitmaken. Zoals het voorbeeld laat zien, kan het ook
worden geweigerd. Kortom, het vertellen is een activiteit die in de directe interactie
tussen mensen plaatsvindt. Hoe triviaal deze vaststelling op het eerste gezicht ook
mag lijken, ze is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de handelingen
die het vertellen veronderstelt. Voor het verhaal is deze interactie immers geen
dwingende voorwaarde. Het kind dat een verhaal leest, heeft slechts in zeer indirecte
zin een interactie met de schrijver of schrijfster. Dat het vertellen daarentegen in de
directe interactie plaatsvindt, heeft belangrijke consequenties voor de structuur ervan.
Een voorbeeld:
Vader: ‘...toen ze plots merkten dat ze aan een meer waren gekomen.’
Kind: ‘Aan een wat?’
Vader: ‘Aan een meer.’
Kind: ‘Wat is dat?’
Vader: ‘Water, zoals een vijver, maar dan heel groot.’
De hoorder (in dit geval het kind) heeft de mogelijkheid om tijdens het vertellen de
verteller te onderbreken, ter verantwoording te roepen, om uitleg te verzoeken, etc.
Deze interactieve mogelijkheid is in principe gegeven. Maar ze is aan bepaalde
condities en regels gebonden, zoals mag blijken:
Kind: ‘Waarom?’
Moeder: ‘Ja, maar, onderbreek toch niet steeds. Je ziet zo dadelijk wel
waarom...’
Onderbrekingen moeten niet al te frequent voorkomen en ze moeten aan bepaalde
kwaliteiten voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld over het verhaal zelf gaan. Deze regels
en condities zijn relatief en sterk afhankelijk van de situatie. Bovendien kunnen ze
steeds worden overtreden, zij het tegen een bepaalde prijs (in termen van irritatie bij
de verteller, eventueel ook afstraffing).
Verder merken we op dat het vertellen niet eindigt met het einde van het verhaal.
In de regel volgen daarop nog gezamenlijke activiteiten die op het verhaal betrekking
hebben, zoals bijvoorbeeld lachen, commentaar op het verhaal leveren, er vragen
over stellen, een waardering ervoor uitspreken of vooruit verwijzen naar nog andere
verhalen.
Kortom, vertellen als activiteit omvat een veelheid van interacties, waarvan het
verhaal zelf één bepaald (belangrijk) onderdeel vormt. Het onderzoek naar het
vertellen door kinderen zal zich dus met de gehele waaier van deze activiteiten moeten
bezighouden en niet uitsluitend met de verhalen zelf. Die zijn daar slechts een
onderdeel van.
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3.3 De werkelijkheid van het vertellen
De vorige voorbeelden waren gefingeerd. Bekijken we daarom nu een verhaal * dat
echt door een kind verteld is (het gaat om een jongen, 4 jaar en 6 maanden); het
verhaal is op de band opgenomen tijdens een ‘vertelsessie’ in het gezin, waarbij de
moeder probeert om de kinderen verhalen te ontlokken. De kinderen zijn van die
pogingen en van de aanwezigheid van een cassetterecorder op de hoogte, waardoor
de situatie niet helemaal natuurlijk is. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn.
Voor het onderzoek naar de vertelvaardigheid maakt dit in wezen niet zoveel uit: het
kind kan toch niet méér presteren dan wat het op dat moment aan vertelvaardigheid
bezit. Het zich bewust zijn van de opname kan trouwens een gunstig neveneffect
voor het onderzoek hebben: het maakt dat het kind zich op de handeling concentreert;
meestal zal het proberen een goed ‘produkt’ af te leveren. Daardoor krijgen we een
goed inzicht in wat een kind op dat ogenblik al dan niet kan. Hieronder volgt een
schriftelijke weergave van één van de vertelde verhaaltjes. De transcriptie is relatief
gedetailleerd. Dat is onder meer nodig om specifieke verschijnselen in gesproken
taal, zoals aarzelingen, versprekingen, hernemingen, pauzes, stemverheffingen,
intonatieverloop, volume, ritme, etc. weer te geven. Voor een goed begrip van de
effecten die de verteller bij de hoorder nastreeft, zijn dergelijke verschijnselen vaak
van groot belang. (Op de aard en de kenmerken van transcriptiemethoden wordt hier
verder niet ingegaan; hier is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het HIAT-systeem;
zie daarover Ehlich & Rehbein (1976). Voor de transcriptie-problematiek in het
algemeen, zie Ehlich & Switalla (1976) - een heldere Nederlandse bespreking biedt
Baeyens (1980).)

Transcriptie 3.1

De confrontatie met een dergelijk alledaags voorbeeld laat meteen zien wat een kind
allemaal nog moet leren. Het duidelijkst blijkt dit hier uit het onvermogen van het
kind om te vertellen. Toch is deze inschatting (vanuit een volwassen perspectief)
bedrieglijk. Het kind bezit bepaalde vertelvaardigheden wel dege-

*

Voor het ter beschikking stellen van bandopnamen ben ik dank verschuldigd aan Els Andringa.
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lijk. Het kent bijvoorbeeld het conventionele begin van een verhaal (‘D'er was 'ns’)
en weet dat het verhaal ook een slot moet hebben. Dat afsluiten lukt echter niet zo
goed als het beginnen en het kind neemt zijn toevlucht tot het expliciet formuleren
dat het verhaal is afgelopen in plaats van aan te geven hoe het is afgelopen. Kennelijk
is het vinden van een passend slot iets wat voor het kind nog moeilijk is.
Dit hangt wellicht samen met een tweede aspect: het kind weet wel dat verhalen
over menselijke personages gaan, het weet ook dat het handelingen van die personages
moet betreffen (‘naar de weide ging’; ‘suikerklontjes geven’), maar het heeft de
allergrootste moeite om in die handeling enige ordening aan te brengen. Helemaal
afwezig is deze ordening ook weer niet: het woord ‘steeds’ wijst erop dat het kind
het repetitieve karakter van handelingen in verhalen heeft begrepen en zelf wil
uitproberen. Ook het gebruik van voegwoorden (‘en’) is een poging om ordening
(zij het van zeer algemene aard) aan te brengen. Belangrijker echter is in dit opzicht
wat we vanaf regel 4 kunnen vaststellen: een snelle desintegratie van de
vertelactiviteit. Het kind slaagt er niet in de handeling van het personage te
ontwikkelen; het blijft bij het vaststellen ervan. Dat het kind niet in staat blijkt te zijn
om een passend slot voor het verhaal te formuleren, vindt mede hierin zijn oorsprong.
Aangezien enige (chrono)logische ordening in het handelingsverloop ontbreekt, is
het elementaire karakter van een verhaal als zodanig afwezig. Daardoor is het ook
niet meer mogelijk om een slot te vinden. Hier hebben we met een gefaseerd
ontwikkelingsproces te maken: het kind moet eerst begrijpen dat verhalen een
(chrono)logisch verloop van handelingen kennen. Pas daarna kan het ook begrijpen
dat een dergelijk verloop naar een bepaalde afloop (door middel van het slot) voert.
Behalve met deze moeilijkheden om een ordening in het verloop van de
gebeurtenissen aan te brengen, worstelt het kind met de moeilijkheid om voor de
luisteraar het belang of het interessante van zijn verhaal aan te geven. Inhoudelijk
slaagt het daar niet in. Deze lacune op het inhoudelijk vlak wordt echter door het
kind gedeeltelijk gecompenseerd door het gebruik van een typische verteltoon: de
met zeer veel nadruk gescandeerde eerste zin, de sterke klemtonen op ‘was’ en
‘steeds’ en het relatief hoge intonatieverloop waarmee het verhaal aanvangt. Het
kind is zich dus duidelijk bewust van het feit dat verhalen op een bijzondere wijze
worden verteld, althans dat het vertellen een ander intonatieverloop en in het algemeen
sterkere toon- en volumecontrasten gebruikt in vergelijking met andere manieren
van spreken. De inhoudelijke uitwerking van dit bijzondere kenmerk van verhalen
is iets wat aan het kind veel hogere eisen blijkt te stellen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we in dit voorbeeld te maken hebben met een
kind dat nog in het allerprilste stadium van de ontwikkeling naar vertelvaardigheid
verkeert. Dat blijkt uit de grote moeite die het nog heeft met het ordenen en afsluiten
van gebeurtenissen, en met het aangeven van het belang van het vertelde, naast de
klaarblijkelijke moeite die het nog ondervindt om zich verstaanbaar te maken door
middel van taal. Kortom, het kind geeft in dit voorbeeld blijk van het feit dat het
(nog) geen weet heeft van de vraag waarom er eigenlijk verteld wordt. Het bezit
daarentegen wel enige vaardigheid in het presenteren van inhoudelijke elementen
(personages en handelingen), in het
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hoe van een dergelijke presentatie (met name de speciale intonatie) en in het beginnen
van een verhaal. Interessante perspectieven dienen zich hierbij aan: voor de
bestudering van het ontwikkelingsproces is het nuttig dit kind een tijd lang te volgen
en de achtereenvolgende fasen in zijn vertelevolutie zo nauwkeurig mogelijk te
beschrijven. Datzelfde verloop moet ook (uiteraard) voor andere kinderen in kaart
worden gebracht. De aldus ontstane observaties en beschrijvingen maken onderlinge
vergelijkingen mogelijk. Op basis van zo'n vergelijking is het mogelijk iets te zeggen
over de ontwikkeling van het vertellen in het algemeen. Pas wanneer we daarbij ook
de rol van de omgeving (ouders, broers/zussen, kinderdagverblijf, basisschool, etc.)
betrekken, wordt het mogelijk om ook uitspraken te doen over de sturing door de
omgeving in dat ontwikkelingsproces. Die sturing blijkt in het leerproces in ieder
geval van aanzienlijk belang te zijn.

3.4 Het leerproces: hoe komt een kind tot vertellen?
Zoals alles wat een kind moet leren, is ook het vertellen iets wat slechts na een lange
periode van oefenen en leren tot een redelijke vaardigheid leidt. Men kan zich de
vraag stellen hoe dat leerproces verloopt. Het antwoord daarop is in het algemeen
gemakkelijk genoeg te geven: in hoofdzaak door twee vormen van training, die beide
door volwassenen (zij het vaak onbewust) geïnitieerd en gestuurd worden. In de
eerste plaats wordt aan kinderen verteld. De volwassenen vormen zo voor het jonge
kind een model. Uit dit model kan het de regels voor het vertellen afleiden en deze
in zich opnemen. (Het betreft in dit verband overigens niet uitsluitend verhalen die
door volwasenen expliciet aan kinderen worden verteld. Ook de verhalen die
volwassenen elkaar onderling vertellen, bijvoorbeeld op een familiefeest, kunnen
een luisterend kind even goed helpen de eigen vertelvaardigheid te verruimen.) In
dit opzicht is het leerproces dus grotendeels analoog aan het taalverwervingsproces.
Het kind moet bij het leren van de moedertaal eveneens uit het aanbod van taal in
zijn omgeving trachten de regels en condities voor het taalgebruik af te leiden. Dat
betekent dat de ontwikkeling van het vertellen - net als het taalverwervingsproces geen passieve bezigheid is voor het kind. Het vereist integendeel een voortdurende
alertheid om de regels die bij het vertellen worden gehanteerd, te vinden, toe te passen
en te onthouden. Deze alertheid is des te meer nodig omdat die regels vrijwel nooit
expliciet door de volwassenen worden geformuleerd. Vaak zijn zij er zich zelf niet
eens van bewust. Zonder een dergelijke actieve instelling leert het kind echter slechts
verhalen aanhoren zonder de eigen vaardigheid in het vertellen uit te breiden.
Voorzover we kunnen waarnemen, is deze actieve houding aanvankelijk bij vrijwel
alle kinderen aanwezig.
Wanneer een kind verteld wordt, doet het tevens kennis op over het verhaal als
zodanig. Het verschil tussen de activiteit van het vertellen en het verhaal (als produkt
daarvan) wordt door kinderen al vroeg geleerd: zie daarover hoofdstuk 5. Die kennis
kunnen ze trouwens ook aan andere interacties met volwassenen ontlenen: ook het
voorlezen, het bekijken van prentenboeken of het oplossen van raadsels kunnen
invloed uitoefenen op de kennis en de verwachtingen die kinderen ten aanzien van
verhalen ontwikkelen. Daarnaast moet ook de invloed
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van de massamedia niet worden onderschat. Vergelijkbare ervaringen zijn ook in het
geding wanneer kinderen naar poppenkast-voorstellingen of kindertheater-produkties
kijken. Tenslotte spreekt het vanzelf dat vanaf het ogenblik dat het kind zelfstandig
kan lezen, ook de eigen lectuur de voorstellings- en belevingswijze van verhalen
verder kan verdiepen. Met andere woorden, het domein waaraan kinderen hun kennis
van verhalen ontlenen, is veelzijdig. Wellicht echter dat in dit opzicht grote
milieuverschillen bestaan. Bepaalde interactievormen zullen in het leven van sommige
groepen kinderen vrijwel niet voorkomen, terwijl andere vormen in hun ervaring
dominant zijn. In het vorige hoofdstuk hebben we daar al voorbeelden van gezien.
Het luisteren naar verhalen van volwassenen is niet de enige manier waarop kinderen
leren vertellen. Er is nog een tweede wijze. Net als bij de taalverwerving is het nodig
dat het kind ook hier zelf mogelijkheden tot oefening krijgt. We zien dan ook dat
ouders vaak heel gericht situaties creëren waarin het kind verhalen kan vertellen.
‘Vertel maar eens aan oma wat je in Artis gezien hebt’ is voor ieder allicht herkenbaar.
Gezien de frequentie waarmee dit soort verzoek-tot-vertellen aan (vooral jonge)
kinderen wordt gericht, is het onwaarschijnlijk dat dit toevallig gebeurt. Het heeft er
integendeel alle schijn van, dat volwassenen deze verzoeken doelgericht aanwenden.
Het creëren van een vertelsituatie waarin het kind veilig (want ongesanctioneerd)
kan proberen te vertellen, is een gerichte strategie waarmee volwassenen het kind
zowel uitnodigen als aanmoedigen om te vertellen. Het afbakenen van dergelijke
leersituaties is daarom belangrijk, omdat het vertellen een langere dan normale beurt
in het spreken veronderstelt. Bovendien rust er ook een verantwoordelijkheid op de
verteller om het verhaal interessant te maken voor de toehoorders. Dit alles vereist
competentie en zelfvertrouwen, zaken die bij de meeste jonge kinderen nog niet
aanwezig zijn. Het op gang brengen van dergelijke ‘simulatie-oefeningen’ voor het
kind behoort tot de patronen waarmee volwassenen het literaire vormingsproces van
kinderen bewerkstelligen.
Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden om kinderen aan het vertellen te
krijgen. Het afbreken van een verhaal, gevolgd door de vraag of het kind weet hoe
het verder gaat, behoort daar ook toe. Verder hoeven kinderen lang niet altijd op het
initiatief van volwassenen te wachten. In bepaalde omstandigheden kan het zelf
vertellen van een verhaal een efficiënt middel zijn om een zelf gewild doel te bereiken:
aandacht krijgen, belangstelling voor eigen handelingen afdwingen, het naar bed
gaan nog even uitstellen, etc. Daarbij kan ook concurrentie tussen verschillende
kinderen ontstaan. In een dergelijke concurrentiestrijd worden hoge eisen aan de
vertellers gesteld, zodat ook hierin een voedingsbodem voor het leren vertellen kan
liggen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de onderwijsinstitutie daarnaast heel
eigen vormen voor het (leren) vertellen heeft ontwikkeld; zie hierover Ehlich (1984),
Hurrelmann (1982), (1984). Deze vormen dienen echter de specifieke behoeften van
de school en vertonen vaak een heel eigen karakter, dat in de regel afwezig is bij het
meer spontane vertellen zoals dat in gezinsverband gebeurt.
Deze observaties omtrent de leersituaties die het vertellen bevorderen en
beïnvloeden, worden in het volgende voorbeeld geïllustreerd. Het spanningsveld
tussen volwassene en kind, tussen kunnen en falen, tussen verlangen en on-
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zekerheid, tussen emotie en de uitdrukking daarvan, komt in zijn geheel in het
voorbeeld aan de orde.
Op een dag dat zijn tante op bezoek is, geeft Tobias (3 jaar en 10 maanden)
bij het slapengaan voor het eerst in zijn leven te kennen dat hij niet wil
verteld worden, maar dat hij zelf zijn tante een verhaal wil vertellen. Die
vindt dat uiteraard prima, en nestelt zich in een afwachtende houding op
het bed. Maar er gebeurt niets. Aan Tobias' houding is te zien, dat hij niet
zo goed weet hoe te beginnen. Dan zegt hij, op een wat plechtige toon:
‘Ik moet eerst nadenken’. Er treedt een lange stilte in (ca. 30 seconden),
waarin hij geconcentreerd (hand nadenkend aan het hoofd) voor zich
uitstaart. Uiteindelijk slaagt hij er in een begin te vinden en net verhaal
(over een walvis) neemt een aanvang. Als de tante wil onderbreken met
een vraag of een opmerking, wordt ze streng door de jonge Tobias
vermaand: zij mag absoluut niks zeggen. Wat later komt hij op deze
strengheid enigszins terug, en deelt hij royaal mee dat het wèl is toegestaan
om vragen te stellen. Als de lieve tante dat echter doet, is het wéér mis;
ze mag namelijk alleen vragen stellen ‘als konijntje’. Slechts als ze de rol
van een klein konijntje (nota bene zijn eigen knuffel) inneemt, mag zij
vragen stellen.

3.5 Het verhaal van Tobias
Dit is de geschiedenis zoals zij door de betreffende tante werd meegedeeld. Als
volwassenen zijn we geneigd om aan het gedrag van het kind niet al te veel waarde
te hechten. Het is slechts kinderpraat, of louter ‘spel’ - het grote leven wenkt ons en
we moeten verder. Bovendien hebben ouders echt wel wat anders aan hun hoofd dan
deze verhaaltjes van hun kinderen te analyseren. Toch vindt in dit voorbeeld iets
spectaculairs plaats: het eerste verhaal dat iemand in zijn leven vertelt! In belang
misschien vergelijkbaar met de eerste woordjes, de eerste tandjes, de eerste
verliefdheid? Belangrijker echter dan dit te willen idealiseren is het om deze ervaring
van het kind nader te beschouwen en ons af te vragen wat hier eigenlijk gebeurt. Uit
de beschrijving van wat heeft plaats gehad kan het volgende worden afgeleid.
1 Het kind weet dat verhalen een begin hebben.
2 Het vindt niet zonder moeite een goede vorm voor het verhaalbegin. Het
zoekproces gaat met een grote concentratie voor het kind gepaard.
3 Het kind weet dat het te kennen geven van de intentie om een verhaal te vertellen
een verantwoordelijkheid schept; het voelt zich dan ook gehouden aan zijn
belofte, ook als het verwezenlijken daarvan niet moeiteloos verloopt.
4 Het kind is zich bewust van de conditie dat de verteller ‘de beurt heeft’ en dat
het onderbreken niet helemaal straffeloos kan gebeuren.
5 Het is waarschijnlijk (maar aan de hand van dit geval niet echt te bewijzen) dat
het kind zich bij het vertellen (nog) enigszins onzeker voelt en daarom liever
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schijnlijk voort uit de angst dat het bij onvoorziene onderbrekingen niet in staat
zal zijn om het verhaal verder te vertellen of af te maken.
6 Het toelaten van vragen door de tante kan een middel zijn voor het kind om
toch de interactie open te houden, maar zich tegelijkertijd verzekerd te weten
van een veilige structuur. Het vraag/antwoord-patroon wordt door kinderen op
deze leeftijd immers al redelijk goed beheerst en bezit bovendien een tamelijk
voorspelbare structuur. In ieder geval is het voor het kind in verhouding
gemakkelijker om vragen te beantwoorden dan om op onvoorziene opmerkingen
weerwoord te moeten geven.

Deze vaststellingen mogen dan banaal lijken voor een volwassene, ze zijn het zeker
niet wanneer men de zaak vanuit het gezichtspunt van het kind in kwestie bekijkt.
Het betreft immers zaken die het kind in ieder geval moet verwerven, wil het
überhaupt enige vertelvaardigheid ontwikkelen. Vaststellingen (1)-(4) vormen daarbij
een noodzakelijke voorwaarde voor succesvol vertellen. Bij (5) en (6) gaat het
waarschijnlijk om strategieën waarmee het kind de eigen beperkingen en onzekerheden
in het vertellen te boven tracht te komen.
Wat de analyse van dit voorval laat zien, is het feit dat het kind wel een aantal
basismechanismen van het vertellen beheerst, maar dat deze beheersing nog zeer
onvolkomen is. Voor deze tekortkoming wordt compensatie gezocht in speciale
strategieën. Het inzetten van deze strategieën door het kind wijst erop, dat het zich
op de één of andere wijze van de eigen onvolkomenheden in het vertellen bewust is,
of ten minste weet heeft van het feit dat volwassenen sterkere verwachtingen ten
aanzien van het vertellen hebben dan het zelf op dat moment kan waarmaken.

3.6 Het geheim van het konijn
Maar er blijft een nog onopgelost probleem. Waarom mag de tante slechts vragen
stellen als ze zich in de rol van een klein konijntje dwingt? Ook hier lijkt het wat té
gemakkelijk om de gebeurtenis weg te wuiven met een beroep op de kinderlijke
fantasie. Net zomin als volwassenen doen kinderen ongegronde of ongemotiveerde
zaken. Proberen we daarom om ook voor dit geval een verklaring te vinden, dan
zullen we dit gedrag in verband moeten brengen met de andere activiteiten van het
kind en met de situatie waarin het zich bevindt. We hebben gezien hoe het zijn
toevlucht nam tot het laten stellen van vragen door de volwassene. Het motief hiervoor
was waarschijnlijk onzekerheid. Het is deze onzekerheid die naar een verklaring van
het konijntje-spelen voert. Dat konijn - als knuffel - is namelijk aan het kind
ondergeschikt: het is zijn bezit en hij oefent er reële macht over uit. Tegelijk is het
een intiem voorwerp: het wordt dagelijks mee naar bed genomen en dient als afleider
voor spanning, angst, onzekerheid. Nu is het zelf vertellen van een verhaal voor een
kind een nog relatief nieuwe activiteit. Wat nieuw is, maakt onzeker. En onzekerheid
wekt spanning op. Het kind weert dit bedreigende karakter van de situatie af door
deze zó om te vormen dat het er zelf (symbolisch althans) de macht en de controle
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kind gebeurt, maakt weinig uit. We weten dat kinderen in deze leeftijdsgroep nog
relatief weinig verschil maken tussen fictie en realiteit, en dat hun handelen doorweven
is met magisch-animistische motieven en projecties.
Het bedreigende karakter van de vertelsituatie wordt door het kind dus omgevormd
tot één waarin het zelf macht kan uitoefenen. De introductie van macht in de
vertelsituatie hoeft ons niet te verwonderen of te beangstigen. Net zo goed als
volwassenen behoren kinderen tot een sociale groep, namelijk het gezin, waaraan
conflicten en machtstegenstrijdigheden inherent zijn. Belangrijker echter dan de
observatie (die iedereen kan maken) dat jonge kinderen eveneens omgaan met vormen
van macht, is de vaststelling dat het vertellen als activiteit het kind de mogelijkheid
biedt om machtsvormen ‘uit te proberen’ binnen het begrensde (en beschermde)
kader van een situatie die ten dele zelf is geconstrueerd. Dit is wezenlijk anders bij
reële conflicten tussen kinderen en ouders, of tussen kinderen onderling. In het geval
van de vertelsituatie kiest het kind voor bepaalde vormen van machtsuitoefening.
Dit gegeven is natuurlijk niet uniek voor het vertellen: ook in het spel is deze
mogelijkheid om machtsvormen uit te proberen in principe gegeven; zie ook volgend
hoofdstuk. Voor het vertellen dient deze vaststelling echter nadrukkelijk te worden
gedaan, juist omdat de alledaagse opvattingen erover weinig plaats voor dit inzicht
inruimen.

3.7 Niet op school, maar op schoot
Uit de vorige observaties volgt nog een andere conclusie. Doordat het kind de situatie
omvormt van één waarin het zich onzeker voelt tot één van machtsuitoefening,
ontstaat de mogelijkheid om de reacties van de volwassene op die eigen
machtsuitoefening te peilen. Anders gezegd: het vertellen biedt het kind de kans om
de beleving van emoties (onzekerheid en angst, resulterend in het opleggen en
demonstreren van macht) te toetsen aan de sociale omgeving waarin het zich bevindt.
Vertellen wordt in dit opzicht veel meer dan entertainment. Het is een direct middel
(naast andere, uiteraard) tot identiteitsverkenning en tot de vorming van een zelfbeeld.
Daarin speelt de onderlinge betrokkenheid van de deelnemers op elkaar een niet te
verwaarlozen rol. Het kind ziet in de volwassene niet een passieve luisteraar, maar
iemand die het vertellen mee construeert. In deze gezamenlijke onderneming geven
kind en volwassene elkaar wederzijds informatie en feed-back over rollen en de
daarmee samenhangende machtsrelaties, en over hun respectievelijke posities en
identiteit. Kortom, het voorval met het konijntje toont aan hoe wezenlijk de
vertelactiviteit verbonden is met het hele socialisatieproces van het kind (én de
volwassene!). In tegenstelling tot sommige alledaagse opvattingen dat het vertellen
louter een vorm van tijdverdrijf of ontspanning zou zijn, blijkt uit onze observaties
hoezeer de vertelactiviteit inzicht biedt in de tegenstellingen die ook het gezamenlijke
handelen van mensen kenmerken. Vertellen wordt daardoor ook een politieke
activiteit: vertellen betekent de wereld om je heen mee gestalte geven, haar
veranderen. Vertellen is dus méér dan het produceren van een verhaal. Het maakt
verkennend rolgedrag en reflectie daarop mogelijk en stelt het kind in staat om via
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niet alleen van belang voor de socialisatie van het kind als zodanig. Daarnaast worden
in dit vertellend handelen ook de fundamenten gelegd voor alle latere
verwachtingspatronen van het kind ten aanzien van de literatuur.
In het voorgaande bespraken we het ‘eerste’ verhaal van een jongetje. Dat was
natuurlijk niet meer dan een retorische truc: er is helemaal niet zoiets als een ‘eerste
verhaal’. Lang voordien had het jongetje al pogingen tot het vertellen van verhalen
ondernomen. Wat we bij kinderen zien is een heel geleidelijke ontwikkeling, waarbij
het vertellen stukje voor stukje wordt geleerd. Wie het proces van nabij volgt, weet
vaak niet eens waarin die ontwikkeling zich voordoet of hoe ze verloopt. Toch merkt
men soms dat het kind plots een spectaculaire vooruitgang heeft geboekt. Het is
veelal dát soort ervaringen dat ons ertoe aanzet om een poging van het kind als een
‘eerste verhaal’ te kwalificeren. Kortom, ondanks de zeer geleidelijke verschuivingen
en de vloeiende overgangen van de verschillende stadia in elkaar, kan men toch vaak
merken dat in die ontwikkeling ‘sprongen’ voorkomen, momenten waarop plots een
kwalitatieve vooruitgang door het kind is geboekt. Dit doet de vraag rijzen naar de
structuur van het betreffende ontwikkelingsproces. Anders gezegd, hoe kunnen we
het leerproces van het kind met betrekking tot het vertellen in kaart brengen? Als
een rechtlijnige curve? Als een serie van in elkaar passende doosjes? Als een
bergbeklimming? Of als een wenteltrap? Of zijn al deze metaforen misschien
misleidend? Samen met de vraag naar de wijze waarop het leerproces in de
werkelijkheid verloopt, dient zich tegelijk ook de vraag aan hoe deze zaak überhaupt
onderzocht kan worden. Dit is geen puur academische vraag; inzicht in deze materie
is van belang voor ieder die zich professioneel met kinderen en literatuur bezighoudt.
Bovendien is een dergelijk inzicht essentieel als we onszelf als culturele wezens
willen begrijpen.
Zoals uit eerdere observaties en voorbeelden is gebleken, is het (leren) vertellen
een activiteit die hecht in de sociale interactie is ingebed. Vertellen gebeurt samen,
in één ruimte en het ontwikkelt zich in de tijd. Wil men een goed beeld krijgen van
het ontwikkelingsproces, dan zal men dus het vertellen in deze sociale interactie
moeten bestuderen. Dat is echter niet eenvoudig. Om te beginnen is het vertellen niet
steeds gemakkelijk uit te lokken of te sturen. Nog problematischer is het vluchtige
karakter ervan. De geschreven kinder- en jeugdliteratuur blijft voor de onderzoeker
toegankelijk, ook lang nadat ze is geschreven en gedrukt. Voor de studie van het
vertellen zijn we op methoden aangewezen die het vluchtige karakter ervan
overstijgen. Eén daarvan is de observatie. Het ‘eerste verhaal’ van Tobias, zoals
gerappporteerd door de tante, is daarvan een voorbeeld. De voor- en nadelen van een
dergelijke methode mogen duidelijk zijn. Ze is gemakkelijk toe te passen en vereist
weinig technische vaardigheid of kennis. Nadeel is dat de betrouwbaarheid niet steeds
optimaal is: men kan dingen vergeten, of niet hebben opgemerkt, of foutief hebben
geïnterpreteerd. Belangrijker is het gegeven dat op basis van het bericht van de tante
een aantal interessante vragen niet te beantwoorden is. Er is bijvoorbeeld niet uit af
te leiden hoe de precieze beginzin van het verhaal luidde, of hoe het kind het verhaal
heeft verteld en wat de concrete inhoud ervan was. Tenslotte weten we ook niets
over wat er na de afloop van het verhaal is gebeurd. Nochtans zijn dit belangrijke
elementen, die verdere inzichten in de
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ontwikkeling van het vertellen kunnen leveren. In het algemeen gaan de precieze
bewoordingen van de interactie bijna geheel verloren: het geheugen registreert wel
de ‘inhoud’, maar meestal niet de precieze vorm van de zinnen die gezegd worden.
Ten dele zou men dit kunnen voorkomen door meerdere van dit soort berichten te
verzamelen. Men mag immers verwachten dat verschillende herinneringsfouten
elkaar dan opheffen. Toch is ook dat niet zeker. Vooral het selectieve karakter van
het geheugen maakt het zeer wel mogelijk dat ook groepen mensen dezelfde soorten
fouten maken, onder invloed van diep ingewortelde vooronderstellingen en
verwachtingen. Er zijn dus verschillende redenen om het observeren met andere
methoden aan te vullen.
Erg veel keus is er in dit opzicht echter niet. Men kan kinderen die het vertellen
nog leren, geen enquêtes laten invullen en men kan hen ook geen interview afnemen.
Bij de jongste groep kinderen is in feite observatie een van de weinig mogelijke
onderzoeksmethoden. Wel is het mogelijk om de beperkingen van dat observeren
op te heffen door van de betreffende interacties opnamen te maken. Media als de
cassetterecorder of de videocamera en -recorder bieden de mogelijkheid om de
interactie ‘in te blikken’ en ze voor analyse op een later tijdstip (her)bruikbaar te
maken. Het vluchtige karakter van het vertellen kan daarmee worden overwonnen:
de opname kan in principe beschikbaar blijven, ook voor controle van de uitgevoerde
analyses door andere onderzoekers. Een voordeel van dergelijke opnamen is
bovendien dat ze relatief goedkoop zijn en tamelijk gemakkelijk te maken, ook door
niet-wetenschappers. Op dit punt is samenwerking tussen onderzoekers en ouders,
leerkrachten en opvoeders wenselijk. Het is namelijk een groot voordeel als de
betreffende opnamen in een zo natuurlijk mogelijke situatie worden gemaakt. De
aanwezigheid van een (onbekende) onderzoeker kan in het algemeen een storende
en vooral remmende factor zijn voor jonge kinderen. Wil men deze opheffen, dan
zal de betreffende onderzoeker het gezin enigszins moeten (leren) kennen, wat tijd
vergt (en dus geld kost). Ideaal zou zijn wanneer opvoeders zelf geregeld opnamen
zouden maken van relatief natuurlijke vertelmomenten in het gezins- of schoolleven
en deze opnamen in nauw overleg met onderzoekers zouden bekijken, c.q. analyseren.
Wat dit laatste betreft is de onderzoeker de belangrijkste verantwoordelijke, maar
voor aanvullende informatie is hij of zij op de onmiddellijke opvoeders van het kind
aangewezen. En dit vereist samenwerking, waarbij de onderzoeker ook moet trachten
de verkregen inzichten aan de opvoeders door te spelen. Samenwerking vereist
immers tweerichtingsverkeer. Het ontstaan van een behoorlijk corpus van dergelijke
opnamen van vertelsituaties, van kinderen van verschillende leeftijden, meisjes en
jongens, in verschillende gezinstypen en milieus, zou het mogelijk maken om onze
kennis van het leren vertellen in de vroege kinderjaren wetenschappelijk uit te bouwen.
En die kennis is onontbeerlijk als we het verdere verloop van het literaire
socialisatieproces beter willen begrijpen. Kennis van en inzicht in literatuur begint
niet op school, maar op schoot.

3.8 Een portemonnee met beentjes
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we al eerder voorbeelden gezien. Om de mogelijkheden, alsook de grenzen ervan,
nog beter te laten uitkomen, bestuderen we hierna een andere vertelling, deze keer
van een kind met een vaardigheid die al behoorlijk ontwikkeld is. Het contrast met
de eerdere voorbeelden kan daardoor extra verhelderend werken. Het betreft ook in
dit geval weer een audio-opname. In het algemeen verschaffen video-opnamen rijkere
informatie, al is het alleen al omdat daarop ook het non-verbale gedrag van de
deelnemers te zien is. Het maken van video-opnamen vereist echter meer speciale
apparatuur en de daarvoor nodige kennis. Als deze praktische moeilijkheden
overwonnen kunnen worden, verdienen video-opnamen de voorkeur.
Het volgende verhaal werd uitgelokt door de moeder van het meisje S (8 jaar en
4 maanden), tijdens een vertelsessie waarbij ook R, haar jongere broertje aanwezig
was.

Transcriptie 3.2
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Het eerste dat in deze transcriptie opvalt, is natuurlijk de grote rijkdom aan
vertelmogelijkheden waarover dit kind in vergelijking met vorige voorbeelden blijkt
te beschikken. Het is dan ook zo'n vier jaar ouder dan de kinderen die de eerdere
verhalen produceerden. Dit verschil maakt duidelijk hoeveel een kind in die tijd kan
hebben geleerd. Anders gezegd: het voorbeeld laat zien welke ontwikkelingen zich
op het gebied van het vertellen tussen de vier en acht jaar kunnen voltrekken. Uiteraard
dient te worden nagegaan in hoeverre de hier behandelde verhalen ook representatief
zijn voor de verschillende leeftijdcategorieën, maar deze mogelijkheid is met de in
de vorige paragraaf beschreven onderzoekmethode in principe gegeven. We
behandelen het voorbeeld hier als een typisch geval, al moet daar aan worden
toegevoegd dat het betreffende meisje - blijkens ook andere door haar vertelde
verhalen - een zeer bekwaam vertelster moet worden genoemd.
En bijzonder voordeel van de transcriptiemethode die hier gebruikt wordt, is af te
lezen uit de regels (2)-(5). Eén van de tegenwerpingen die vaak worden aangevoerd
tegen het maken van dergelijke opnamen, is dat ze de situatie beïnvloeden of verstoren
en daardoor het natuurlijke karakter ervan teniet zouden doen, zodat datgene wat de
onderzoeker opneemt niet de ‘echte’, maar een kunstmatige werkelijkheid zou zijn.
In dit verband kan men opmerken dat - zo dit al het geval zou zijn - de betreffende
opname in ieder geval zelf indicaties van een dergelijke verstoring bevat. En een
gedetailleerde analyse laat vaak dergelijke vormen van beïnvloeding zien, zoals hier
in de regels (2)-(5) het geval is. De interactie tussen moeder en dochter heeft hier
namelijk duidelijk betrekking op het maken van de opname. Dergelijke onderdelen
van de opname kunnen vervolgens van verdere analyse worden uitgesloten. Bij
video-opnamen kan de invloed die van het apparaat uitgaat, op nog veel duidelijker
wijze worden ontdekt: wie in de (richting van de) cameralens kijkt, verraadt dat hij
zich van de aanwezigheid ervan bewust is! Conclusie: de regels (2)-(5) worden hier
niet verder geanalyseerd.

3.9 Een analyse
In het hierna volgende wordt een overzicht gegeven van enkele resultaten van de
analyse. Wegens plaatsgebrek wordt deze opsomming beknopt weergegeven; over
elk van de desbetreffende punten zou analytisch veel meer te zeggen zijn, maar ik
beperk me hier tot het vaststellen van de belangrijkste conclusies. Ik vraag daarmee
van de lezer enig vertrouwen in de adequaatheid van de onderliggende analyses, die
niet in alle details weergegeven kunnen worden.
1 De wijze waarop de personages worden opgevoerd, verschilt weinig van die
waarop het jongetje dat deed. Hij had het over een ‘wijze man’. Hier gaat het
over oen ‘rijke dame’ en een ‘oude meneer’. Het gebruik van adjectieven ter
typering van de personages vertoont weinig ontwikkeling over deze periode
van bijna vijf jaar. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor het gebruik van
relatiefzinnen ter typering van personen en situaties: ook het jonge kind maakte
er al gebruik van (‘die steeds naar de weide ging’). Kennelijk is het typeren iets
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2 Wat wel aanzienlijk verschilt, is de motivering voor de handelingen van de
personages: zie de regels (7)-(9). Merk op dat dit aspect overigens niet tot het
verhaal beperkt blijft: ook de vraag van de moeder (in regel 19) speelt daarop
in. Daarmee geeft ze het kind te kennen dat consistentie in de motieven van de
personages een belangrijk criterium is waaraan de verteller moet (trachten te)
voldoen. Elke motivering van de handelingen ontbrak in de eerdere vertellingen
die we hebben geanalyseerd.
3 De vertelster slaagt er goed in om de verschillende handelingen van een
coherente ordening te voorzien. Die ordening is grotendeels chronologisch. De
talige uitdrukkingen die ze daarvoor gebruikt, zijn echter zeer beperkt. In feite
worden slechts drie van dergelijke middelen gebruikt: ‘en’ (regel 6, 8, 11, 15
en 16), ‘en toen’ (regel 9, 10, 12, 13 en 14) - met één enkele keer ‘toen’ (regel
14), en ‘en dan’ (regel 16). De overschakeling van ‘toen’ naar ‘dan’ kan te
maken hebben met het aanbrengen van de wending en het slot (zie verder onder
4). In het aanbrengen van deze ordening is deze vertelling superieur aan die van
de jongere kinderen. Bovendien wordt in deze ordening een iteratief (herhalend)
aspect aangebracht: ‘en steeds’ (15) en ‘weer’ (16, 17) wijzen op een patroon
van herhalingen in de handelingsstructuur. Ook het jongere kind maakte van
een dergelijke uitdrukking gebruik (‘steeds naar de weide ging’). Iteraties worden
door kinderen al zeer vroeg bij het vertellen ingeschakeld en blijven een
belangrijke rol spelen. (Op overeenkomsten met kinderverhalen en sprookjes
hoeft hier wellicht niet uitvoerig te worden ingegaan.)
4 Het kind maakt gebruik van talige middelen om de wending in het verhaal te
markeren en daarmee het slot voor te bereiden. Het gebruik van ‘nou’ (14, 17)
is in dit opzicht indicatief voor een heroriëntatie van de aandacht van de hoorder
die door de vertelster wordt beoogd. Op de specifieke (deiktische) procedure
kan hier niet verder worden ingegaan; zie Ehlich (1982). Samen met het iteratieve
karakter en de overschakeling van ‘en toen’ op ‘en dan’ kan worden gesteld dat
de vertelster zich van het belang van een ‘oplossing’ bewust is en dat ze talige
middelen kan aanwenden om deze oplossing ten behoeve van de hoorder te
markeren. Doordat in de verhalen van jongere kinderen een dergelijke oplossing
grotendeels ontbreekt, mag worden verondersteld dat dit een in verhouding
hogere vertel-competentie (en dus een langere leertijd) van het kind vergt.
5 De jeugdige vertelster besteedt expliciet aandacht aan het weergeven van de
verbale uitingen van de personages: zie de regels (9)-(10) en (11)-(12) (waarbij
overigens een duidelijk parallellisme tussen de uitingen van de portemonnee
en die van de oude man geconstateerd kan worden). De weergave van gesproken
taal ontbreekt veelal in de vertellingen van heel jonge kinderen; het is dus een
vertelmogelijkheid die geleerd moet worden. In dit verhaal is trouwens niet
altijd volstrekt duidelijk of het gaat om de weergave van taal of eerder van
gedachten. Beide worden echter door vergelijkbare structuurprincipes beheerst;
zie Leech & Short (1981: 318-351).
6 Het vertelde verhaal is duidelijk thematisch gestructureerd en ontwikkeld.
‘Honger’ is het primaire thema. Beide personages, portemonnee en oude man,
lijden eraan. Beiden zien hun honger voldaan aan het eind van het verhaal.
Daarnaast is er op subtiele wijze sprake van een neventhema,
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namelijk ‘eenzaamheid’. De portemonnee is weggegooid door de oude dame
en ligt op straat. Dit secundaire thema komt tot een harmonische oplossing in
regel (15): de oude man én de portemonnee worden nu met ‘ze’ aangeduid en
bovendien wordt hun samen-zijn beklemtoond. Het bevredigen van het
hongergevoel is daardoor een gevolg van het feit dat de twee hoofdpersonages
elkaar gevonden hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide themata
in het slot van het verhaal hun beslag krijgen: ‘waren ze samen’ (15) en ‘hadde
ze allebei h/ eten’ (18). Bovendien mag de behoefte aan voedsel als dermate
fundamenteel worden bestempeld dat ze voor de vertelster als de motivering
voor de relevantie van het verhaal wordt gezien. Dit motief is trouwens een
frequent gegeven in de kinderliteratuur; zie Parker (1989).
7 Er worden in het verhaal duidelijk fictionele elementen geïntroduceerd. Het hele
verhaal bezit zo'n evenwichtige structuur en sluit zo dicht aan bij een volwassen
vertelwijze dat dit fictionele element waarschijnlijk bewust door het kind wordt
ingezet. ‘Honger’ moet hier metaforisch worden begrepen: de honger van de
portemonnee is dan de behoefte aan geld. Die personificatie van de portemonnee
zet meteen al bij de aanvang van het verhaal in: ‘die had beentjes’. Het
merkwaardige is echter dat die beentjes later in het verhaal helemaal geen rol
meer spelen. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat direct na deze fictie-introductie
het verhaal een wat realistischer toon krijgt, als gevolg van de motivering die
voor het op straat liggen wordt gegeven. Het is denkbaar dat de vertelster al
vertellend haar strategieën aanpast. Eerder vermelde verhaalelementen worden
dan - als ze niet goed meer blijken te passen in de latere ontwikkelingen van
het verhaal - niet meer opgenomen. Dit betekent dat het betreffende kind over
een hoge wendbaarheid tijdens het vertellen beschikt. Een dergelijke flexibiliteit
moet als een kenmerk van een reeds aanzienlijk ontwikkelde vertelvaardigheid
worden gezien. In ieder geval bevestigde de moeder dat het in dit verhaal - net
als bij de vele door het kind vertelde verhalen - niet om navertelling, maar om
originele en meestal ter plekke verzonnen verhalen gaat.

De detaillering waarmee in deze analyse een aantal verhaalelementen tegemoet
getreden wordt, kan misschien enigszins overdreven lijken. Nochtans is een dergelijke
concentratie op details niet alleen gerechtvaardigd, maar ook onontkoombaar wanneer
men de zich ontwikkelende vertelmogelijkheden wetenschappelijk wil bestuderen.
De uitingen van het kind en van de andere deelnemers zijn de empirische feiten die
om een beschrijving en een opheldering vragen. Het valt te betwijfelen of men zo'n
opheldering kan vinden zonder zich om de beschreven empirische feiten te
bekommeren.
Ten slotte keren we nog even terug naar de laatste zin van (7). Daaruit kon de
indruk ontstaan zijn dat het meisje dit verhaal zelf verzonnen heeft. Met enige kennis
van de kinderliteratuur komt men er echter al gauw achter dat dit niet helemaal het
geval is. Er is namelijk een verhaal van Guus Kuijer met grosso modo dezelfde
inhoud (in Met de poppen gooien, p. 50-51). Het kan vrijwel niet anders dan dat het
meisje dit verhaal in de één of andere vorm heeft leren kennen en dat haar eigen
verhaal een omvorming ervan is. Bij navraag bij de moeder bleek het kind geen
Kuijer-boeken in eigen bezit te hebben; opvallend was
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bovendien dat volgens haar het meisje helemaal niet van de boeken van Kuijer houdt
en ze in principe niet leest. Als dit juist is, mogen we veronderstellen dat het meisje
het verhaal op haar beurt in secundaire vorm, dus via voorlezen of navertellen, heeft
leren kennen. Hier ontmoeten jonge vertelster en professionele auteur elkaar. Eens
te meer blijkt hoezeer het vertellen een vorm van samenwerken is, een sociale
activiteit dus, die culturele produkten voortbrengt die het individuele belang
overstijgen.
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4 Aftelrijmpjes
4.1 Inleiding
Eerder is al gesteld dat jonge kinderen ook spontaan literaire activiteiten ontwikkelen.
Freud zag zelfs de oorsprong van de literaire belangstelling in het ‘kiekeboe’-spel
dat kleuters zo vol overgave met hun ouders spelen. In ieder geval hebben veel
spelletjes van kinderen duidelijk literaire ingrediënten: het spelen van rollen (theater!),
fantasie, of een narratieve structuur. In dit hoofdstuk gaat het niet zozeer over dit
soort overeenkomsten, maar betreft het écht literaire produkten die door kinderen
worden voortgebracht. Naast verhalen, zoals die in het vorige hoofdstuk werden
behandeld, zijn dat ook teksten met een uitgesproken poëtisch karakter, zoals
aftelrijmen. Onmiskenbaar poëtisch in deze teksten zijn hun vers- en strofenbouw,
metrum en rijm, alliteraties, assonanties en ambiguïteiten, kortom een opeenhoping
van typisch literaire procédés die traditioneel door de poëtica en retorica worden
bestudeerd.
Aftelrijmpjes zijn een duidelijke illustratie van het feit dat jonge kinderen ook zelf
actief en creatief zijn in literair opzicht; empirisch bewijsmateriaal hiervoor is onlangs
geleverd door Kelly & Rubin (1988). Dit is een argument tegen al wie de literaire
belangstelling van volwassenen wil terugvoeren op ‘aangeleerd’ gedrag tijdens de
socialisatieperiode. Sterker nog, aftelrijmen zijn het exclusieve (literaire) terrein van
kinderen, waarvan volwassenen uitgesloten worden. Om te begrijpen hoe dat gekomen
is, moeten we eerst even teruggaan in de geschiedenis.

4.2 Een kloof in de orale cultuur
Sinds de achttiende eeuw bestaat er een niet geringe kloof tussen de cultuur van
volwassenen en die van kinderen. Tot die tijd, in ieder geval tot in de zestiende eeuw,
deelden kinderen en volwassenen dezelfde spelletjes en dezelfde verhalen. Als een
kind een versje kende, had het dat zeer waarschijnlijk gehoord van een volwassene
in het gezelschap van andere volwassenen, en met de volwassen wereld als
referentiekader. Versjes, uitsluitend bedoeld voor het vermaak van kinderen, stammen
zeer zeker uit een latere tijd. De gerenom-
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meerde Engelse onderzoekers op dit gebied, Iona en Peter Opie (1957: 266) laten
zien dat kinderrijmpjes in de huidige betekenis van het woord niet eens bestonden
vóór 1800. De nieuwe opvatting over het kind-zijn, die met de Verlichting haar
intrede doet, heeft de vorm, inhoud en functie van de cultuur zodanig beïnvloed, dat
de oude eenheid tussen de orale cultuur van volwassenen en kinderen wordt
opgeheven. Er ontstaat dan geleidelijk een orale cultuur die typisch en exclusief is
voor het kind; het werk van Bornemann (1980-81) getuigt hiervan.
Deze historische ontwikkeling heeft verreikende consequenties voor de positie van
het kind in de sociale werkelijkheid. De orale culturen van volwassenen en kinderen
worden nu wederzijds van elkaar afgeschermd. Dit betekent niet slechts een
geleidelijke inperking van gespreksthema's voor kinderen, zoals het vermijden van
seksuele verwijzingen in conversaties waar kinderen bij aanwezig zijn. Ook het
omgekeerde gebeurt, namelijk de ontwikkeling van orale vormen van interactie
waarvan volwassenen grotendeels uitgesloten worden. (Terzijde zij opgemerkt dat
wat hier in een paar zinnen geschetst wordt als een breuk in de tradities, in feite een
langzame en vrijwel onmerkbare historische beweging was, die alleen als een kloof
gezien kan worden wanneer men ze over een aanzienlijke periode beschouwt.) De
huidige effecten van deze evolutie zijn duidelijk genoeg: kinderen worden veel minder
blootgesteld aan expliciete conversaties over onderwerpen die voor hen taboe worden
geacht. Maar de omgekeerde uitsluiting geldt ook: weinig volwassenen is het vergund,
mee te mogen doen met touwtje springen, met aftelversjes of met de fantasiespelletjes
waar de meeste kinderen spontaan in betrokken raken.
Toch blijkt al gauw dat het niet werkelijk mogelijk is om de werelden van
volwassenen en kinderen volledig van elkaar af te schermen. De concrete vorm van
het gezinsleven maakt het vrijwel onmogelijk een absolute scheiding tussen de verbale
interacties van volwassenen en kinderen in acht te nemen en te handhaven. De situatie
is dus complex. Het is waar dat de twee culturele werelden naast elkaar bestaan, maar
tegelijk kan die onafhankelijkheid niet helemaal volledig zijn. De noodzakelijke
vermenging van de twee levenssferen betekent echter geenszins een terugkeer naar
een situatie zoals die gangbaar was tot in de late middeleeuwen, waarin beide werelden
nog één geheel vormden. De complexe dynamiek tussen de twee culturen geeft juist
gestalte aan de concrete vormen van mondelinge communicatie waarin volwassenen
en kinderen betrokken kunnen worden. Een domein waarin de scheiding in het
bijzonder opvalt, is dat van het linguïstisch medium dat beide groepen tot hun
beschikking hebben om literaire ervaringen op te doen. Terwijl dit medium voor de
volwassene voornamelijk de geschreven tekst is, is het (vooral jonge) kind volledig
afhankelijk van mondelinge teksten, of die nu voortkomen uit de eigen cultuur van
kinderen of uit interactie met volwassenen. Het is voornamelijk de oraliteit van
teksten (en niet alleen van taal) die de kindercultuur doet verschillen van die van de
volwassenen, en die deze cultuur beschermt tegen inmenging van de volwassen
wereld. In dit hoofdstuk wordt één genre (het aftelrijm) behandeld, dat illustratief is
voor de onafhankelijkheid van de orale kindercultuur. Aangetoond zal worden dat
er onder het onschuldig uitziende oppervlak specifieke sociale functies schuilgaan.
In ieder geval zal blijken hoe belangrijk deze literaire vorm is in het socialisatieproces.
Kinderen als literatoren, dus.
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4.3 Aftelversjes
Aftelversjes behoren vrijwel uitsluitend tot de kindercultuur. Hun gebruik vertoont
een relatie tussen hun vorm en hun functie. Wat hun formele structuur betreft: ze zijn
relatief kort (gewoonlijk niet meer dan ongeveer 40 woorden) en hebben meestal
een zeer regelmatige versbouw: een strak metrisch patroon, eindrijm, en soms ook
alliteratie en assonantie, beeldspraak en ambiguïteit. Deze literaire middelen worden
in de versjes met aanzienlijke variatie en verfijning gebruikt, hetgeen getuigt van de
spontaneïteit en creativiteit van de kinderen die ze produceren. Wanneer men het
meest uitvoerige werk op dit gebied, Opie & Opie (1959) en (1969) bestudeert, dan
vallen deze formele kwaliteiten meteen op. Het zijn, zoals gezegd, uitgesproken
literaire vormkenmerken, die door de kinderen met grote originaliteit, zin voor humor
en in eindeloze variaties worden geproduceerd.
De functionele kwaliteiten van aftelrijmpjes komen het duidelijkst tot uiting,
wanneer men ze beschouwt als onderdeel van de specifieke orale interactie waarin
ze voorkomen. Vanwege hun sterk rituele karakter kan men ze ‘teksten’ noemen in
de ware betekenis van het woord. Om slechts één opvallend kenmerk te noemen: ze
zijn sterk gestandaardiseerd. Zo wordt een aftelversje ongeldig verklaard door de
andere kinderen als het opzeggen niet nauwkeurig volgens het ritueel of met precies
de juiste woorden van dat versje gebeurt. Twee belangrijke functies springen hierbij
direct in het oog. In de eerste plaats worden aftelversjes door kinderen gebruikt om
een persoon aan te wijzen die een bijzondere rol - hetzij een aangename of een minder
plezierige - toebedeeld krijgt. Als zodanig wordt het ritueel gebruikt als een
beslissingsprocedure vóór een ander, daarop volgend spel. Op deze functie komen
we zo dadelijk nog terug. Als dit echter het enige doel van een aftelrijm zou zijn,
dan zouden we met een wel erg onhandige procedure te maken hebben. Immers,
beslissen wie aan de beurt is, zou even goed door dwang kunnen worden gedaan.
Uit observaties blijkt dat kinderen herhaaldelijk aftelversjes gebruiken zonder enig
teken van verveling. Ze schijnen er juist veel plezier aan te beleven. Daarom mag
men het bestaan van een tweede functie aannemen, namelijk de mogelijkheid die de
rijmpjes de kinderen bieden tot het beleven van een vorm van genoegen. Ook om
die reden hebben we met onmiskenbaar literaire teksten te maken, zoals gedefinieerd
in hoofdstuk 1. Het bestaan van deze functies verklaart meteen waarom de rijmpjes
verkozen worden boven fysieke dwang. Het rituele karakter ervan geeft bovendien
duidelijke oriëntatiepunten en houvast voor het handelen. De talige vorm is stabiel
en wordt gemakkelijk in het geheugen vastgehouden. De woorden beklijven en
oefenen een niet te verwaarlozen aantrekkingskracht uit op de deelnemers. Een
willekeurige beurttoewijzing op basis van dwang is een schrale en weinig interessante
wijze van beslissen. Wat de versjes aantonen, is de impact van literaire vormen op
het denken, voelen en handelen van kinderen.

4.4 Historische en culturele stabiliteit
De aanzienlijke variatie in de diverse vormen van deze rijmpjes doet niet vermoeden
dat er ook opvallende cultuuroverschrijdende overeenkomsten
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bestaan. De volgende beschrijving mag als een illustratie hiervan gelden. Dit versje
werd geobserveerd terwijl ik meedeed aan een kinderspelletje, en direct daarna
beschreven. A, een meisje van zes en B, haar vijfjarige broertje, willen samen met
twee volwassenen die bij hen op bezoek zijn, verstoppertje spelen. Ze bespreken wie
‘hem’ moet zijn. Plotseling roept A ons bij elkaar, on zorgt ervoor dat we zo bij elkaar
gaan staan dat onze rubberlaarzen (vanwege de regenachtige dag) een halve cirkel
vormen. Zelf plaatst ze zich in het midden, en half gehurkt maakt ze eerst een snelle,
ritmische op-en-neergaande beweging met haar rechterhand, ongeveer 10 cm boven
de grond, terwijl ze het volgende aftelversje opzegt:
Bodde bodde bot.
Doe die vieze vuile voet van jou
Eens even uit de weg,
Want die staat hier vreselijk in mij-ne weg.

Na de eerste drie tikken op de grond (tijdens het uitspreken van de eerste regel) begint
A af te tellen door korte ritmische tikken te geven op ieders laarzen, één voor één,
beginnend bij de eerste laars links van zichzelf. Voor iedere lettergreep wordt er een
‘bot’ (Vlaams voor ‘laars’) geteld. De laars waarop het laatste woord valt, moet
‘weg’: de betreffende speler moet het aangetikte been achteruit zetten, zodat hij nog
maar één voet in het spel heeft. (De dubbele betekenis van het laatste woord, ‘weg’,
is iets wat vaker voorkomt in aftelrijmpjes; zo ook bijvoorbeeld in: ‘Aan de
Amstelveense weg / Stonden zeven bomen / Al die bomen waaiden weg / Van de
Amstelveense weg’.) Het aftellen begint dan opnieuw, en de procedure wordt
nauwgezet en ernstig uitgevoerd, terwijl geen van de spelers zich ermee bemoeit of
iets zegt, maar het verloop met intense aandacht volgt. Het afvallen van ‘botten’ blijft
doorgaan totdat er nog twee laarzen over zijn; degene wiens laars niet afgeteld wordt,
moet ‘hem’ zijn in het spelletje dat volgt. Zo gauw dit duidelijk wordt, verspreiden
de spelers zich zonder commentaar in diverse richtingen, en het verstoppertje spelen
begint.
Wanneer ik later op de dag naar dit spelletje informeer, zegt A dat dit ‘afbodden’
heet (nadrukkelijk uitgesproken in haar plaatselijk dialect). Op de vraag of ze dit van
de meester op school heeft geleerd, antwoordt ze ironisch (zonder er verder veel
aandacht aan te besteden) dat dit een kinderspelletje is. De volgende dag herhaalt A
diverse malen hetzelfde versje tijdens het spelen. Wanneer ik A vraag of ze me nog
meer van haar aftelversjes wil leren, toont ze geen interesse.
Ik was zelf enigszins verbaasd kinderen in dit computertijdperk bezig te zien met
een dergelijk traditioneel aftelvers. Toch staan deze kinderen met het ritueel dat we
beschreven hebben, beslist niet alleen. Men vergelijke daartoe een verslag van Opie
& Opie (1969):
Each player puts out his right foot, and the dipper (de ‘afteller’) crouches
on the ground and touches each toe-cap in turn, saying: ‘Your shoes are
dirty, please change them’ ... the dipper continues round ... and when his
words end on someone's foot, that person is out’, (p. 55)
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De overeenkomsten tussen de twee beschrijvingen kunnen nauwelijks aan toeval te
wijten zijn, terwijl het toch enigszins lachwekkend is, te veronderstellen dat kinderen
over het Kanaal heen met elkaar zouden communiceren om informatie over
aftelrimpjes uit te wisselen.
De overeenkomsten die hier te zien zijn, zouden verrassend, maar misschien niet
zo belangrijk zijn wanneer ze tot dit ene voorbeeld beperkt bleven. Dat is in het
geheel niet het geval. Het volgende voorbeeld gaat door voor een authentiek
Hollands/Vlaams rijmpje:
Olleke bolleke
Riebesolleke
Olleke bolleke
Knol.

De algehele klankstructuur lijkt hier zo typisch met de Nederlandse taal verbonden,
dat weinig mensen zouden verwachten dat het ook in een andere taal kan bestaan.
Toch, zoals de volgende tekst laat zien, komt vrijwel hetzelfde rijmpje in Engeland
voor.
Olicka bolicka
Susan solicka
Olicka bolicka
Nob.

Een ander rijmpje, populair in Nederland, en waarvan gedacht wordt dat het een van
de meest typische Nederlandse kinderversjes is, namelijk:
lene miene mutte
tien pond grutten
tien pond kaas
lene miene mutte is de baas

heeft zeer vergelijkbare varianten in het Engels, Frans, Duits en Hongaars, zoals de
volgende voorbeelden illustreren:
Eeny, meeny, miney, mo
Catch a tiger by the toe.
If he squeals, let him go,
Eeny, meeny, miney, mo.
Une, mine, mane, mo
Une, fine, fane, fo,
Maticaire et matico,
Mets ta main derrière ton dos.
Ene, tene, mone, mei
Paster, lone, bone, strei,
Ene, fune, herke, berke,
Wer? Wie? Wo? Was?
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Eni, peni, jupi neni
Effer geffer guwi neni
inc pinc lorin
te vagy odakint.

En, zoals de Opies noteren, komt het zelfs voor in het Armeens, aan de uiterste rand
van Europa. Nog sterkere voorbeelden van cross-culturele overeenkomsten in
aftelversjes en -spelletjes worden genoemd door de Opies (1969: 27-28), variërend
van het Engelse ‘Chinging Up’ tot het Japanse ‘Jan Ken Pon’, het Chinese ‘Chai
Ken’ en sterk overeenkomstige spelletjes in Indonesië en Ethiopië.
Maar ook in historisch opzicht getuigen de teksten van een tamelijk grote stabiliteit.
De volgende voorbeelden zijn rijmpjes die respectievelijk in 1907, 1939, 1950 en
1952 door de Opies op de Britse eilanden genoteerd zijn.
Eenty, teenty, tuppenny bun
Pitchin tatties doon the lum;
Who's there?
John Blair.
What does he want?
A bottle of beer.
Where's your money?
I forgot.
Go downstairs,
You drunken sot.
A frog walked into
a public house
And asked for
a pint of beer.
Where's your money?
In my pocket.
Where's your pocket?
I forgot it.
Well, please walk out.
Mickey Mouse
In a public house
Drinking pints
of beer.
Where's your money?
In my pocket.
Where's your pocket?
I forgot it.
A pig walked into a public house,
And asked for a pint of beer.
Where's your money, sir?
In my pocket, sir.
Where's your pocket, sir?
In my jacket, sir.
Where's your jacket, sir?
I forgot it, sir.
Please walk out.
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Met de laatste regel wordt telkens iemand ‘uitgeteld’. Merk op dat de inhoud mee
evolueert met de tijd: pas in het derde versje (uit 1950) doet Mickey Mouse zijn
intrede.
Terwijl er dus wel veel variatie in aftelrijmen wordt aangetroffen, moet de
historische en cross-culturele stabiliteit verbazingwekkend worden genoemd. Dit
heeft aanleiding gegeven tot wilde speculaties over de (vermeend mysterieuze)
herkomst van kinderversjes. Deze hoeven echter niet onderschreven te worden, omdat
de aanwezigheid van een rijmpje in de éne cultuur nooit voorspellend is voor het
bestaan van een dergelijk rijmpje in een andere cultuur. Factoren als sociale (en
internationale) mobiliteit in voorgaande eeuwen, de enorme snelheid waarmee teksten
zich verspreiden, en vooral de vasthoudendheid waarmee kinderen zich vastklampen
aan de vorm van de rijmpjes (wat in hoge mate functioneel is - zoals we nog zullen
zien), vormen een afdoende verklaring voor het verschijnsel. Het is dan ook tamelijk
zinloos, zijn toevlucht te nemen tot irrationele verklaringen.
Deze historische en culturele stabiliteit van de rijmpjes heeft betrekking op de
vorm. Het is de vorm die stabiel is over tijd en afstand. Maar datzelfde geldt
grotendeels ook voor de functie ervan. In paragraaf 4.3 zijn twee van dergelijke
functies genoemd. We besteden daar nu meer aandacht aan.

4.5 Aftelversjes als spel
Men kan zich afvragen wat de versjes die speciale aantrekkingskracht geeft, dat ze
eindeloos herhaald kunnen worden zonder dat ze kinderen vervelen. Voor zover het
aftellen een spel op zich is, wordt er vooral aan deelgenomen om er genoegen aan
te beleven. Meerdere elementen dragen hiertoe bij. Een eerste, en zeker niet het minst
belangrijke, element is de strak georganiseerde structuur van de tekst en de
geritualiseerde procedure voor de uitvoering. Zaken als rijm, metrum, ambiguïteit
en ritme dragen verder bij aan de muzikale kwaliteiten van de tekst en kunnen
gewaardeerd worden om zichzelf. Een tweede element is de beleving van spanning
en de gevoelens van opluchting die erop volgen. Ieder kind dat aan het aftelvers
meedoet, realiseert zich dat er iets op het spel staat. Daarom weet het dat er een
bepaalde vorm van gevaar mee gemoeid is, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid
gegeven is om aan dat gevaar te ontsnappen. Dit element van strijd ligt, zoals Huizinga
in zijn Homo Ludens (1938) onder de aandacht heeft gebracht, ten grondslag aan het
spelen als cultureel verschijnsel. Aangezien alle deelnemers gelijkelijk hetzelfde
gevaar trotseren, ziet het kind de situatie als één waarin het kan triomferen in plaats
van erdoor overweldigd te worden. Vandaar het ‘gezicht’ dat de kinderen opzetten
als het aftellen bezig is: men wordt verondersteld het gevaar van (niet) uitgeteld te
worden moedig te trotseren, maar de spanning die dit oproept, is hoog genoeg speciaal voor de jonge kinderen - om gepaard te gaan met lichte gevoelens van
bedreiging. Die kunnen gedeeltelijk overwonnen worden door het ‘gezicht’ dat ook
de andere kinderen trekken. Het vraagt slechts weinig observatie om te zien dat het
afgeteld worden speciaal voor de kleintjes telkens weer echt opluchting of
teleurstelling oproept.
Toch zijn deze vormen van genoegen, of ze nu voortkomen uit de muzikale kwa-
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liteiten van de taal, uit de rituele aard van de procedure, of uit de spanning en
opluchting die ervaren worden, op zichzelf niet voldoende om de basisfunctie van
aftelversjes te vormen. Die ligt, zoals in de volgende paragraaf wordt beschreven,
in de mogelijkheid om machtsrelaties binnen een groep te regelen.

4.6 Aftelversjes en sociale macht
Zoals gezegd, is de belangrijkste functie van aftelversjes die van het verdelen van
rollen in een spel dat direct daarna gespeeld wordt. Er is geen dwingende reden
waarom dit door dergelijke rijmpjes zou moeten gebeuren. Er zijn ook andere
strategieën die voor dit doel door kinderen gebruikt worden. Ook deze vertonen vaak
spelkwaliteiten. Dit kunnen spelletjes zijn waarin oplettendheid, snelheid of misleiding
een prominente rol spelen, naast vastberadenheid en inzicht. Het is niet bekend hoe
vaak elk van deze methoden door kinderen gebruikt wordt. Wel is het zeker dat
aftelversjes regelmatig met dit doel gebruikt worden. Daar zijn ongetwijfeld goede
redenen voor. Het gebruik van fysieke overheersing of van beproevingen die afhangen
van mentale of lichamelijke vaardigheden, zou bij frequent gebruik namelijk een
ongewenst effect produceren. Het zou betekenen dat steeds dezelfde kinderen,
namelijk de jongere, minder handige of minder oplettende kinderen, voor de onprettige
rollen worden aangewezen. Daardoor wordt de uitdaging om aan het spel mee te
doen verminderd, en het spel zou al gauw niet meer waard zijn gespeeld te worden.
Bovendien zouden kinderen kunnen weigeren om voortdurend de onplezierige rol
te moeten spelen.
Het gaat er dus om hoe iemand aangewezen kan worden om een onaangename rol
te spelen zonder zich gekrenkt te voelen. Aftelversjes vormen een mogelijke oplossing
voor dit probleem, en kennelijk een succesvolle. De oplossing wordt aangedragen
in de vorm van een ander spel, dat gebruik maakt van een mondelinge tekst die op
een strak vastgelegde en rituele manier gehanteerd wordt. De efficiëntie ervan kan
toegeschreven worden aan een element dat vreemd is aan andere procedures, namelijk
toeval. De volgende voorbeelden laten zien dat het resultaat van het tellen afhankelijk
is van een aantal factoren: het punt in de kring waar het aftellen begint, de lengte
van het versje en het aantal ‘tellende tikken’ - zelf een afgeleide van het aantal
lettergrepen van de tekst:
Errie, orrie, round the table,
Eat as much as you are able;
If you're able eat the table,
Errie, orrie, out!

Met de drie eerste versregels worden telkens vier tikken gegeven, met de laatste regel
drie - in het totaal dus vijftien tikken. Op het eerste gezicht komt dat patroon van
vier tikken per versregel vaker voor, zoals in het volgende voorbeeld blijkt:
As fair as fair as it can be,
The king of Egypt said to me,
The one that comes to number three
Must be he. One, two, three.
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De drie eerste versregels vertonen inderdaad weer hetzelfde patroon (vier tikken per
regel), maar de laatste heeft er zes in plaats van vier. Stilzwijgend wordt dus
aangenomen dat de afteller niet kan voorspellen op wie de laatste tik terechtkomt.
Dit stelt eisen aan de minimale lengte van het aftelvers: hoe korter het is, hoe
gemakkelijker het resultaat immers door de afteller kan worden gemanipuleerd. De
meeste kinderen realiseren zich vlug dat door middel van een snelle berekening het
patroon in het eigen voordeel gebruikt kan worden. Omdat dit de geloofwaardigheid
van het spel ondermijnt, worden er strenge voorzorgsmaatregelen genomen met
betrekking tot de structuur van de tekst en het gebruik ervan. Dat dit heel sterk speelt,
volgt uit het feit dat een groot aantal rimpjes verdere toevalselementen bevat, zoals
het volgende voorbeeld laat zien:
Old Mother Ink
Fell down the sink
How many miles
Did she fall?
- Three.
One, two, three.

De speler op wie de tik ‘fall’ valt, moet de vraag beantwoorden. De afteller moet
zich aan dat antwoord houden en evenveel tikken doen als het genoemde aantal. Ook
in het volgende rijmpje is dat het geval:
Charlie Chaplin
Sat on a pin,
How many inches
Did it go in?
- Four.
One, two, three, four.

Het resultaat is hier afhankelijk van het antwoord dat door één van de deelnemers
gegeven wordt op de vraag van de afteller, die daardoor niet in de mogelijkheid is
het spel te manipuleren. Op die manier wordt echter een nieuw gevaar geïntroduceerd:
diegene die het antwoord geeft, kan nu het verdere verloop manipuleren. Maar ook
daartegen bevatten sommige teksten voorzorgsmaatregelen:
Engine, engine, on the line
Wasting petrol all the time.
How many gallons does it take,
Five, six, seven or eight?
- Eight.
E-I-G-H-T spells eight.

Nu de beantwoorder verplicht is te kiezen uit een aantal alternatieven, wordt hem/haar
de mogelijkheid tot manipulatie ontnomen. De afteller op zijn/haar beurt moet de
letters van het getal spellen, wat - gezien de relatieve complexiteit van het Engelse
spellingsysteem voor jonge kinderen - ook hier de kans op manipulatie aanzienlijk
vermindert. In het volgende voorbeeld gaan dergelijke maatregelen nog verder:
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As I went down the Icky Picky Lane,
I met some Icky Picky people.
What colour were they dressed in,
Red, white, or blue?
- Red.
R-E-D spells red.
And that's as fair as fair can be
That you are not to be it.

Hier is de passage tussen het gegeven antwoord en het einde van de tekst bijna zo
lang als sommige aftelrijmpjes in hun geheel. In de volgende tekst wordt de
beantwoorder dan weer meer vrijheid gegeven, maar de lengte van wat er nog na het
antwoord komt, sluit de mogelijkheid tot manipulatie vrijwel uit.
My mother and your mother
Were hanging out the clothes
My mother gave your mother
A punch upon the nose.
What colour was the blood?
Shut your eyes and think.
- Blue.
B-L-U-E spells blue
and out you go
With a jolly good clout
Upon your big nose.

Hoe ver sommige van deze maatregelen tegen manipulatie kunnen gaan, is te zien
in de volgende tekst:
Eachie, peachie, pear, plum
When does your birthday come?
- Fourteenth of December.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
D-E-C-E-M-B-E-R.
You are out.

Niemand kan redelijkerwijs nog de eerlijkheid van het resultaat in zo'n geval
betwisten.
Overbodig als zulke voorzorgsmaatregelen mogen lijken, toch winnen ze aan gewicht
tegen de achtergrond van een ander probleem dat bij het aftellen onopgelost blijft,
namelijk hoe beslist wordt wie het aftellen mag doen. Observaties van kinderen laten
zien dat hiervoor geen vastgestelde procedure is, waardoor de mogelijkheid van
manipulatie weer opduikt. Af en toe kan men kinderen zie die eerst een aftelronde
houden om uit te maken wie het ‘echte’ aftellen mag doen, maar dit is niet de
standaardprocedure. Gewoonlijk zijn het eenvoudigweg de oudere en meer
overheersende kinderen in de groep die automatisch de rol van afteller op zich nemen.
Per slot van rekening veronderstelt de activiteit van het aftellen een behoorlijke
bedrevenheid in het onthouden van versjes, vlotheid in het coördineren van aanraken,
tellen en opzeggen, metrisch gevoel
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en woorden in lettergrepen kunnen splitsen, in sommige gevallen ook het kunnen
spellen van woorden (zie eerdere voorbeelden). Men kan in dit verband ook
terugdenken aan het voorbeeld in paragraaf 4.4, waar het oudste meisje automatisch
de rol van afteller op zich nam. Dat ook haar broertje die rol op zich zou kunnen
nemen, leek uitgesloten. (Merk op dat ook de volwassenen die kans niet kregen, wat
het exclusieve karakter van deze vorm van literatuur onderstreept.) Met andere
woorden: alertheid en ervaring zijn de geaccepteerde praktijken om de rol van afteller
te mogen vervullen. Wel ziet men af en toe dat een wat jonger of wat minder alert
kind uit strategische overwegingen een keertje de rol van afteller mag vervullen,
vooral als het wat gaat jengelen. Maar ook dan is duidelijk dat het slechts om een
tactische toewijzing van de rol gaat, die alleen met goedkeuring van de meer ervaren
kinderen kan worden verleend.

4.7 Tenslotte
De hier voorgestelde analyse zegt iets over de relatie tussen literatuur en maatschappij.
De literaire teksten die kinderen in dit geval gebruiken, bieden de mogelijkheid om
met vormen van sociale macht om te gaan, om te leren over structurele manieren
van toewijzing van lidmaatschap aan ofwel dominante ofwel ondergeschikte posities.
Tegelijkertijd wordt de groepsvorming vergroot en blijft het genoegen in het spel
behouden. Daaruit volgt dat de vormen en functies van deze mondelinge teksten in
feite verre van triviaal zijn. Ze vormen een uiterst doeltreffend middel om een culturele
wereld te ontdekken en te vormen, en daardoor zijn ze een middel tot socialisatie,
paradoxaal genoeg door kinderen zelf uitgevonden. Als zodanig vormen de
zelf-gecreëerde literaire ervaringen van kinderen in hun eigen wereld de basis waarop
kennis en gevoel, inzicht en motivatie gebaseerd zijn.
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5 Sesamstraat
5.1 Kleuters en Sesamstraat
Dit hoofdstuk gaat over kleuters en ‘Sesamstraat’. Aan de keuze voor dit
kindertelevisieprogramma ligt een argumentatie ten grondslag. Vier van deze
argumenten zijn in dit verband van belang.
a Sesamstraat is één van de programma's die voor jonge kinderen het allereerste
bewuste contact met de televisie betekenen. Onderzoek naar dat contact kan
aan het licht brengen hoe kijkgewoonten en -attituden zich bij heel jonge
kinderen vormen. In ieder geval weten we dat kinderen vanaf de leeftijd van
drie jaar er geregeld naar kijken.
b Daarenboven weten we uit onderzoek dat kinderen frequent naar Sesamstraat
kijken. Het NOS Kijk- en Luisteronderzoek (1982: 10) laat zien dat Sesamstraat
het populairste kinderprogramma is in de groep van drie- tot vijfjarigen; het
scoorde zelfs een kijkdichtheid van 72% (tegenover een gemiddelde variatie
tussen 41% en 52% voor de meeste andere programma's). En het NOS Kijk- en
Luisteronderzoek (1983: 3) toonde aan dat 66% van de kinderen zeven dagen
van de week Sesamstraat bekijkt, en nog eens 14% zes dagen per week.
c Eveneens blijkt dat kinderen erg graag naar Sesamstraat kijken. Uit hetzelfde
onderzoek bleek dat 59% van de kinderen een langere zendtijd voor het
programma op prijs zou stellen. Dat kinderen cognitief en emotioneel erg
geëngageerd zijn bij het kijken, is door de observaties ook voldoende bevestigd.
d Ten slotte is Sesamstraat een kindertelevisieprogramma dat expliciet zegt
educatieve doelen na te streven. Bovendien gaan de Sesamstraat-makers ervan
uit dat ze door het programma het wereldbeeld van het kind mede beïnvloeden,
en doen ze dit op bewuste wijze.

Samengevat komt dit hierop neer: Sesamstraat is een door kinderen erg gewaardeerd
en goed gedocumenteerd programma, waar wetenschappelijk onderzoek naar wordt
verricht, en waarvan de uitwerking op kinderen ten dele bekend is, niet alleen uit
cijfers over kijkdichtheid, maar ook uit directe obser-
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vaties van kinderen zelf. De doelgerichtheid (en de explicietheid ervan) maakt het
ook mogelijk om een ‘balans’ op te maken. Natuurlijk mag de hier gemaakte keuze
onderzoek naar andere programma's niet uitsluiten. Het is juist van groot belang, het
totale effect van de moderne massamedia op het wereldbeeld en de
handelingsmogelijkheden van kinderen te onderzoeken.

5.2 De vraagstelling
De achterliggende motivering voor het onderzoek dat we in dit hoofdstuk behandelen
ligt in de vraag op welke wijze een programma als Sesamstraat een bijdrage levert
aan de literaire socialisatie van het kind. Uitgangspunt daarbij is de aanname dat de
voorstellingen en verwachtingen die moderne kinderen ten aanzien van literaire
verschijnselen hebben, in sterke mate (kunnen) worden beïnvloed door wat ze op de
televisie zien. Traditioneel was dit anders. Vóór de komst van de televisie waren
kinderen voor hun kennismaking met bijvoorbeeld verhalen vrijwel uitsluitend
aangewezen op het medium taal: ouderen vertelden (of lazen voor) en het kind leerde
met verhalen omgaan in deze directe interactieve vorm, waarin het talig handelen
een dominante rol speelde. Kinderen van nu hebben, via het medium televisie,
daarnaast ook andere middelen om van verhalen en hun eigenschappen kennis te
nemen. Vooral het beeld is in dit opzicht van groot belang: personages kunnen terwijl
ze handelen worden bekeken, en deze handelingen hoeven dus niet meer uitsluitend
door middel van taal te worden beschreven. Een interessante vraag is daarom, in
hoeverre taal en/of beeld een onderscheiden rol spelen in het tot stand komen van
voorstellingen en verwachtingen die kinderen van verhalen hebben.
Deze vraag staat niet helemaal los van een vraag die mediadeskundigen al eerder
aan de orde hebben gesteld, namelijk in hoeverre beeld- en geluidsinformatie een
onderscheiden rol spelen in de verwerkingsprocessen van TV-programma's. De
onderzoeken op dit gebied spreken elkaar grotendeels tegen. Enerzijds zijn er
onderzoekers die concluderen dat het beeld een belangrijker plaats inneemt bij
informatieverwerking. Anderen beweren op grond van hun gegevens dat in hoofdzaak
de geluidsband deze plaats toekomt. Genuanceerder zijn onderzoekers als Sturm &
Jörg (1980), die vonden dat de (audiovisuele) werking van televisie nauwelijks
verschilde van de (auditieve) werking van radioprogramma's in cognitief opzicht,
maar dat de emotionele werking van televisie stabieler was. Ook is aangetoond dat
de fantasie van kinderen meer wordt gestimuleerd door verbale dan door audio-visuele
informatie; vergelijk ook Beentjes (1991). Voor een overzicht van dergelijk onderzoek
raadplege men Levelt (1981: 113-123). Uit dit overzicht blijkt redelijke
overeenstemming te bestaan op het punt dat het belang van de geluidsband in relatie
tot de visueel aangeboden informatie toeneemt naarmate kinderen ouder worden.
Het is echter twijfelachtig of de vraag naar het relatieve belang van beeld- of
geluidskanaal mag worden losgekoppeld van het type televisieprogramma. Alledaagse
observaties kunnen volstaan om in dit opzicht grote verschillen aan het licht te
brengen. Al gauw blijkt dan dat bij sommige programma's de geluidsband weinig
toevoegt aan het beeld, zoals bij pantomime, een dansvoorstelling of een
tenniswedstrijd, en vice versa, dat er programma's zijn waarbij de
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beeldband weinig aan de geluidsband toevoegt: het journaal, een dialoog, een
praatshow. In deze gevallen zou het geluid kunnen volstaan, wil men het programma
begrijpen; bij de voorbeelden van daarnet zou het beeld kunnen volstaan. Het ziet er
dus naar uit dat het vage begrip ‘informatie’ niet bij alle soorten televisieprogramma's
op dezelfde wijze werkt. Diezelfde opmerking kan men trouwens over Sesamstraat
maken; ook daarin komen frequent passages voor waarin het geluid nagenoeg
overbodig (soms ook inderdaad afwezig) is: pantomime, clowns, fragmenten met
dove kinderen, kinderen in de Derde Wereld. Daartegenover zijn de fragmenten met
Bert en Ernie vrijwel niet te begrijpen zonder geluidsband; hetzelfde geldt voor het
voorlezen aan Tommie of Ienie Mienie, of de fragmenten met Aart of Pino.
Kortom, om enig inzicht te verwerven in de rol die het medium televisie (via een
programma als Sesamstraat) speelt in de literaire socialisatie van kleuters, moeten
we nagaan in hoeverre beeld en geluid (en dan vooral taalgebruik) invloed uitoefenen
op de kennis en de vaardigheden in het omgaan met verhalen zoals die zich bij de
kleuters ontwikkelen. Een onderzoek naar deze invloed vormt het onderwerp van dit
hoofdstuk. Een eerste fase bestond in het aanleggen van een materiaalverzameling.

5.3 Een materiaalverzameling
Gedurende een week werden alle Sesamstraat-uitzendingen via het open net op video
geregistreerd. Deze verzameling werd daarna kritisch geïnspecteerd, en een aantal
fragmenten werd geselecteerd om als onderzoeksmateriaal te fungeren. Bij deze
selectie werd uitgegaan van de volgende criteria. In de eerste plaats moesten zowel
geluids- als beeldband er een belangrijke rol in spelen. Daarnaast dienden de
geselecteerde fragmenten voldoende van elkaar te verschillen, zodat van een zekere
spreiding in soort kon worden gesproken. Daarbij werden in hoofdzaak vier aspecten
onderscheiden: het monologische of dialogische karakter (of mengvormen); de wijze
waarop personages worden voorgesteld: tekeningen, poppen, dieren, acteurs (en
mengvormen); de aansluiting bij de leefwereld van de kinderen (vrij direct of zeer
indirect); het beroep dat de verhaaltjes doen op (aanwezig veronderstelde) kennis
van verhalen, verhaalsoorten en -personages, of zelfs van concrete ‘teksten’. De
selectie resulteerde in zes fragmenten:
1 Eén vertelster (niet in beeld) leest een verhaal voor, dat simultaan wordt
uitgebeeld door poppen. Het verhaal gaat over een hittegolf, hoe mensen en
dieren eronder lijden, en hoe een regenbui uiteindelijk verlichting brengt. Aan
het einde is een regenboog te zien.
2 Rudy Kuhn, de voorlezer, zit samen met een aantal kinderen op een stapel
kussens, en vertelt aan de hand van een prentenboek een eenvoudig verhaal
over de poes Dikkie Dik, geregeld onderbroken, aangevuld en/of
becommentarieerd door de aanwezige kinderen.
3 Korte animatie tekeningen stellen vormen voor die geleidelijk worden aangevuld
met andere elementen, tot er een dier verschijnt. Tegelijk is op de geluidsband
een stem te horen, die de tekeningen verbaal ondersteunt, bij-
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voorbeeld in de vorm van een raadsel: ‘Het is groot, het heeft vier poten, en ook
een slurf...’
4 Kermit de Kikker staat voor een klok en zegt een rijmpje op, waaruit blijken
moet dat zo dadelijk een muis zal komen om de klok op te winden. Er verschijnen
echter allerlei andere dieren, Kermit wordt steeds zenuwachtiger en het verhaal
wordt hoe langer hoe chaotischer, tot er een paard verschijnt dat de klok aan
stukken trapt.
5 Ernie eet een wortel. Naast hem staat een schaal met koekjes. Als het
Koekiemonster eraan komt, probeert Ernie het zijn wortel aan te prijzen, in de
hoop dat hij dan zelf de koekjes heeft. Het Koekiemonster eet inderdaad de
wortel op, maar daarna ook alle koekjes. Ernie staat er beteuterd bij.
6 Tommie vertelt Pino dat hij zich wil verstoppen om Aart aan het schrikken te
maken. Ze beleven beiden veel pret aan de voorbereidingen, maar als Aart eraan
komt, gedraagt deze zich telkens toevallig zo dat het plan niet kan worden
uitgevoerd. Uiteindelijk betrapt Aart Tommie en laat hèm schrikken, nadat
Tommie heeft moeten beloven hem nooit meer aan het schrikken te maken.

Zoals uit deze korte beschrijving mag blijken, zijn er grote verschillen tussen de
fragmenten. Sommige zijn vrijwel geheel monologisch, zoals (1) en (2), andere
bestaan geheel uit dialogen, (5) en (6), terwijl (3) en (4) mengvormen zijn. Sommige
worden door poppen uitgebeeld, namelijk (1), (4) en (5), andere door tekeningen,
zoals (3), terwijl (2) en (6) mengvormen zijn, met acteurs, poppen en tekeningen.
Fragmenten (5) en (6) sluiten nauw aan bij de leefwereld van de kinderen, terwijl
(1) en (4) verder van het kinderbed liggen. In (3) wordt een beroep gedaan op kennis
van de tekstsoort ‘raadsel’, in (4) draait de handeling zelfs rond één bepaald rijmpje.
In de andere fragmenten wordt enige kennis van de personages voorondersteld,
bijvoorbeeld in (5) de eigenschap van het Koekiemonster om steeds alle koekjes op
te eten. In (1) en (2) wordt alleen zeer algemene kennis over verhalen voorondersteld,
terwijl in (6) zelfs dàt niet is vereist (maar wel kennis over een bepaald type van
handeling, namelijk ‘verstoppertje spelen’). Ook is duidelijk dat in alle fragmenten
zowel geluids- als beeldband belangrijk zijn.
Van deze zes geselecteerde fragmenten werden telkens twee gemanipuleerde
versies gemaakt. In één versie werd op een gegeven ogenblik in het verhaal het
beeldkanaal dichtgedraaid, terwijl in de andere versie hetzelfde gebeurde (op nagenoeg
hetzelfde verhaalmoment) met het geluid. De aldus ontstane gemanipuleerde versies
werden achter elkaar op een videoband gekopieerd, en deze band werd als
onderzoeksmateriaal gebruikt. De reacties van kinderen op elk van deze versies
(eenmaal met een fragment van het verhaal zonder geluid, en eenmaal zonder beeld)
maakt het mogelijk, zo was de hypothese, om het relatieve aandeel van klank en
beeld te onderscheiden.

5.4 Onder kleuters
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Gedurende twee dagen werden opnamen op kleuterscholen gemaakt met het doel,
reacties van kinderen op elk van de gemanipuleerde verhaalversies te ver-
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zamelen. Kleine groepjes kleuters (maximaal zes kinderen per groepje), met een
gemiddelde leeftijd van 5 jaar en één maand, bekeken telkens één fragment, nadat
hun duidelijk was gemaakt dat er iets aan het TV-toestel haperde, waardoor geluid
of beeld konden uitvallen. Het kijkproces van de kinderen werd op video geregistreerd.
Na afloop van elke sessie vertelden kinderen individueel (in enkele uitzonderlijke
gevallen in kleine groepjes van twee of drie) aan een proefleidster wat ze hadden
gezien. Daarbij werd telkens dezelfde standaardvraag aan de kleuters gesteld, namelijk
of ze wilden vertellen ‘wat ze hadden gezien en gehoord’. De proefleidster was zelf
tijdens de ‘uitzending’ niet aanwezig, zodat het vertellen voor de kinderen ook enige
plausibiliteit inhield. De verhaaltjes die de kleuters op die manier navertelden, werden
eveneens op video geregistreerd. Alle zes geselecteerde fragmenten (telkens in hun
twee verschillende versies) werden door minstens één groepje bekeken/beluisterd
en al dan niet individueel naverteld.
Bij het werken met de kleuters was er het probleem in hoeverre een ‘natuurlijke’
setting kon worden gecreëerd. Het individuele vertellen betekende dat de kleuters
uit de groep werden gehaald en aan een ‘vreemde mevrouw’ iets moesten vertellen.
Dit gaf in enkele gevallen zoveel gevoelens van onzekerheid bij de kleuters dat er
ofwel nagenoeg niets werd verteld, ofwel dat het vertellen op nogal onnatuurlijke
wijze plaatsvond, onder meer met veel interferentie van typisch ‘schools’ gedrag.
Wil men dit ondervangen, dan zouden de opnamen pas gemaakt mogen worden,
nadat de onderzoekers voldoende tijd samen met de kinderen in een groep hebben
doorgebracht, zodat er een minimale relatie van vertrouwen met de kinderen kan
worden opgebouwd. Anderzijds zou de kleuterleidster als proefleidster kunnen
optreden. Wellicht wordt een ‘natuurlijke’ setting nog het dichtst benaderd indien
kleuters thuis worden geobserveerd en één van de opvoeders als proefleid(st)er
fungeert.

5.5 Cijfers uit het onderzoek
De opnamen bevatten dus twee typen gegevens: enerzijds is er het geregistreerde
kijkgedrag van de kleuters tijdens de ‘uitzending’, anderzijds zijn er de door
individuele kinderen geproduceerde navertellingen. Geprobeerd werd om door middel
van een kwantitatieve analyse iets aan de weet te komen over de effecten die de
geluids- en beeldmanipulatie op de kinderen hadden. In een eerste fase werd daartoe
het kijkgedrag op één aspect bestudeerd, namelijk de kijkrichting. Bij het uitvallen
van de geluidsband namelijk zou men verwachten dat het relatieve belang van de
beeldinformatie drastisch toeneemt. Vanaf dat moment zou daarom het kijken naar
het TV-scherm relatief belangrijker worden, wat zich onder meer kan uiten in het
feit dat de kijkrichting minder afwijkingen (dus wèg van het scherm) te zien zal
geven. Daarom werd voor vier fragmenten (bij de andere twee waren er enkele
mislukte opnamemomenten) geregistreerd hoe lang elk kind het oogcontact met het
scherm onderbrak, en dit zowel vóór als nà het uitvallen van de geluidsband. Het
resultaat daarvan is in tabel 5.1 samengevat.
Zoals uit de tabel blijkt, zijn er grote verschillen tussen de kinderen, en de vraag
moet zeker worden gesteld of een steekproef van zes kinderen niet veel te klein
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Tabel 5.1 Onderbreking van oogcontact (in seconden)
‘Dikkie
Dik’
voor

‘Regenboog’

‘Verstoppertje’

‘Wortel’

na

voor

na

voor

na

voor

na

Kind 1 7,3

10,3

4,8

4,6

10,5

3,2

-

-

2

10,8

6,9

5,9

2,8

5,3

1,2

1,3

8,4

3

3,1

1,4

3,4

18,0

13,2

9,2

2,9

7,8

4

4,4

1,3

12,3

4,6

3,5

12,2

23,8

7,8

5

10,3

11,4

4,2

3,2

5,2

15,0

4,2

5,6

6

-

-

0,5

2,1

2,6

7,4

2,5

5,0

Totaal

35,9

31,3

31,1

35,3

40,3

48,2

34,7

34,6

6,3

5,2

5,9

6,7

8,0

6,9

6,9

Gemiddelde 7,2

is om een stabiel gemiddelde op te leveren. Maar zelfs zonder de beschikbaarheid
van een dergelijke stabiliteit valt uit tabel 5.1 af te lezen dat in de geregistreerde
onderbrekingen van oogcontact geen systematisch patroon te herkennen valt. Dat
blijkt uit het feit dat deze verschillen in beide richtingen gaan. Met andere woorden,
er kan niet worden gezegd dat het uitvallen van de geluidsband zonder meer effect
had op de totale duur van oogcontact-onderbrekingen. Dit gegeven zou kunnen
worden geïnterpreteerd als een bewijs voor de dominantie van de visuele informatie
en dus voor de relatieve redundantie van het geluidskanaal. Gegeven het feit echter
dat, zoals uit de opnamen blijkt, ook externe factoren (bijvoorbeeld een
voorbijrijdende auto) onderbrekingen van oogcontact veroorzaakten, moet een
dergelijke interpretatie met terughoudendheid worden gehanteerd. Het is ook mogelijk
dat het uitvallen van de geluidsband weliswaar geen verandering veroorzaakte in de
kijkstrategieën van de kinderen, maar dat er wèl een negatief effect op het
verwerkingsproces (en -produkt) werd bewerkstelligd. In dat geval zou een dergelijk
effect uit de navertellingen af te lezen moeten zijn. Daarom werd nagegaan of de
navertellingen van kinderen die een fragment gedeeltelijk zonder geluid hadden
waargenomen, korter waren dan die van de andere groep. De verteltijden werden
met de stopwatch gemeten; het resultaat daarvan is weergegeven in tabel 5.2.
Tabel 5.2 Gemiddelde verteltijden (in seconden)
‘zonder geluid’

‘zonder beeld’

‘Dikkie Dik’

19,8

12,6

‘Regenboog’

12,4

19,7

‘Verstoppertje’

49,5

29,2

‘Wortel’

23,4

29,1
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Uit de tabel valt geen verschil in één richting af te lezen. Voor twee verhalen geldt
dat de navertellingen in de conditie ‘zonder geluid’ langer zijn, voor de twee overige
verhalen geldt net het omgekeerde. Overigens zij opgemerkt dat deze maat, hoewel
objectief meet- en controleerbaar, nog niets zegt over de inhoud van het vertelde.
Bij een aantal kinderen werd de navertelling bijvoorbeeld gewoon langer door
aarzelingen, stopwoorden, versprekingen en herstellingen. En uiteraard zegt deze
maat ook niets over de kwaliteit van de navertelling. Of de kinderen essentiële
elementen uit het verhaal overnamen of juist achterwege lieten, valt uit een dergelijke
kwantitatieve analyse evenmin af te leiden.
Bovendien deed zich - zo bleek al gauw - nog een ander probleem voor. Een aantal
kinderen bleek namelijk de betreffende afleveringen van Sesamstraat al eerder (thuis)
te hebben gezien. Voor die kinderen geldt dat het niet meer is uit te maken in hoeverre
de klank- en beeldmanipulaties van invloed zijn geweest op hun eigen navertelling,
te meer omdat, zoals Levelt (1983: 349) rapporteert, kinderen meer kunnen navertellen
als ze een programma vaker zien. Deze omstandigheid, maar ook de onbevredigende
resultaten en het beperkte analytische bereik van de kwantitatieve methoden leidden
ertoe, een kwalitatieve analyse van de navertellingen uit te voeren.

5.6 Tekst en context
Twee resultaten van deze analyse verdienen bijzondere aandacht. We concentreren
ons daarbij op één van de gebruikte verhalen, namelijk dat over de poes Dikkie Dik.
Hieronder volgt een transcriptie van de geluidsband; links staan de uitingen van de
kinderen die bij de vertelling aanwezig waren, rechts die van de verteller.
Transcriptie 5.1
Hier is weer een nieuw
1
avontuur van Dikkie Dik,
en deze keer gaat het over 2
regen.
a En zon.
Dikkie Dik ligt buiten op
een kistje te slapen,

3

lekker in de zon.

4

Maar dan komt er een hele 5
grote donkere wolk aan,
en uit die wolk valt, pats,

6

b Een druppel.
een regendruppel, zo boven 7
op Dikkie Dik.
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Hu.

8

Hij schrikt er wakker van. 9
c Hij kan toch/hij kan
hierin slapen.
Ha, er zijn nu overal grote 10
donkere wolken
en het begint echt te
regenen.
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d Nog harder.
‘Ga weg, regen’, zegt
Dikkie Dik.

11

‘Ik word nat, en :

12

dat vind ik helemaal niet
leuk.’ ::

13

Dikkie Dik is in de kist
gekropen.

14

Binnen in de kist is het
droog.

15

Boven z'n hoofd tikt de
regen: tik tik tik tik.

16

Nu vindt Dikkie Dik de
regen wel leuk.

17

Maar dan gaat het nog
harder regenen.

18

Het lijkt wel of de kraan
openstaat.

19

En nu wordt de kist ook
van binnen nat.

20

‘Ik wil naar huis! Ik wil
naar huis!’ roept Dikkie
Dik

21

‘Maar ik durf niet.’

22

‘Ik wil niet nat worden!’

23

e Ja

f Dan moetje met de auto
gaan.
Haha, kom op, Dikkie Dik! 24
Eén, twee, drie, rennen!

25

En met grote sprongen
26
springt Dikkie Dik over en
door de plassen naar huis.
Daar is het droog, want
binnen regent het niet.

27

g Nee, kan toch niet door
het dak
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Nee.

28

Ja.

29

Blijft het lekker droog
binnen, hé.

30

Ja.

31

Dag Dikkie Dik.

32

Tot de volgende keer.

33

h Want er zit ook hout op,
en dakpannen.
i En (...)

j Ja, en lekker warm.

k Tot de volgende keer.

: : uitvallen geluidsband
:: : uitvallen beeldband

In de transcriptie zijn alle talige uitingen weergegeven. Ook hier blijkt weer dat niet
al deze uitingen tot het ‘verhaal’ behoren; (vergelijk hoofdstuk 3). Niet alleen uitingen
(a)-(k) vallen daarbuiten, maar ook een aantal uitingen van de verteller zelf is in dit
opzicht problematisch, onder meer (1)-(2), (24)-(25), (28)-(33). Samen vormen deze
44% van alle verbale uitingen in dit programma-fragment, een relatief hoog
percentage. We noemen dit de context. De andere uitingen, die dus tot het verhaal
in strikte zin behoren, noemen we de tekst; dit
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is het deel dat de eigenlijke tekstuele kern uitmaakt, conform de terminologie zoals
die in hoofdstuk 1 is uiteengezet. Bekijken we, bij wijze van vergelijking, een typisch
voorbeeld van het navertelde programma. (A) is een navertelling door een kind dat
een fragment heeft bekeken waarin het geluid wegviel; (B) idem, maar met uitgevallen
beeld.
Het moment waarop het informatiekanaal uitvalt, is in de navertelling op
overeenkomstige wijze als in het oorspronkelijke programma gemarkeerd.
A

B

I

Dikkie Dik wou niet nat
worden.:

II

ging onder de doos zitten.

III

En toen ging ie naar huis
toe.

I

Toen was, en, en toen lag/

II

Dikkie Dik lag op de kist.

III

Maar toen begon, eh, een
keer een druppeltje op zijn
kistje,

IV

en hij dacht: hé.

V

Wat er/toen ging het
regenen,

VI

en toen wist hij niet waar
hij moest blijven.::

VII

Toen was hij weggerend,
ja,

VIII

en toen nog naar huis.

Transcriptie 5.2
Een eerste, opvallende, vaststelling is dat de kleuters lang niet alles navertellen.
Sterker nog, de selectie die ze daarbij maken, vertoont een zo hoge mate van
consistentie dat deze niet aan toevallige geheugen- of aandachtsprocessen kan worden
toegeschreven. De consitentie is deze: elementen uit wat we daarnet met de term
context hebben aangeduid, worden systematisch in de navertellingen geweerd; de
selectie is strikt beperkt tot elementen van de tekst. De weggelaten contextuele
elementen betreffen de geluidsband: uitingen (1)-(2), (a)-(k), (24)-(25), (28)-(33) en
nonverbale geluiden, maar evenzeer de beeldband: de verteller en de aanwezige
kinderen (vaak in close-up), kussens, objecten, het prentenboek zelf, bewegingen en
handelingen van personages (zoals het aanwijzen door de kinderen en het omslaan
van de bladzijden van het boek), camerabewegingen. Merk op dat de opdracht die
we de kinderen gaven, was te vertellen wat ze hadden gezien en gehoord; we vroegen
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ze dus niet om alleen maat het verhaaltje na te vertellen. Nochtans is dat juist wat ze
deden. Geen van de contextuele elementen uit het geluids- en beeldmateriaal is in
de navertellingen door de kinderen opgenomen. (En het betreft uiteraard elementen
die wèl door de kinderen werden waargenomen, met andere woorden elementen die
niet door de manipulaties zijn weggevallen.)
We kunnen dus vaststellen dat kinderen, op basis van hun eigen inschatting van
de uit te voeren opdracht, zichzelf een verregaande beperking hebben opgelegd bij
de selectie van elementen die voor het rapporteren relevant werden geacht. De
doorgevoerde selectie gebeurde duidelijk niet op basis van het onderscheid
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beeld/geluid, maar op basis van een heel ander onderscheid, namelijk dat tussen
context en tekst. De twee kinderen van wie we hier de navertelling hebben
weergegeven, gingen er kennelijk van uit dat niet de context-elementen in aanmerking
kwamen voor het navertellen, maar uitsluitend de tekstuele elementen. Dit betekent,
dat kinderen in de leeftijdsgroep van vijf jaar in staat zijn om een onderscheid te
maken tussen teksten en de context waarin deze teksten zijn ingebed, en dat ze dit
onderscheid systematisch kunnen aanwenden bij het uitvoeren van een opdracht,
zelfs als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Hoe systematisch dit gegeven werd
aangetroffen, blijkt uit het gehele onderzoeksmateriaal. Van alle rapportelingen (n
= 12) is er niet één waarin context-elementen zijn opgenomen: alle beperken zich,
zonder uitzondering, tot het weergeven van de tekst, in weerwil van de opdracht, die
om het gegeven van al het waargenomene vroeg.
Hoewel dit op het eerste gezicht een triviale vaststelling zou kunnen lijken, gaat
het hier om een fundamenteel gegeven. Het wijst er namelijk op, dat kinderen in
deze leeftijdsgroep al over vrij verfijnde kennis en vaardigheden beschikken met
betrekking tot het onderscheid tussen talige contexten en literaire teksten. Bovendien
blijkt uit deze analyse dat de oorspronkelijke vraag naar de relatieve informatiewaarde
van geluid en beeld in dit perspectief kennelijk irrelevant moet worden geacht: niet
de inbreng van één van de informatiekanalen op zich is van belang, maar de dimensie
die door de kinderen aan de opdracht wordt verbonden, namelijk de dimensie tekst
of context.
Een tweede resultaat van onze analyses betreft de inhoud van de berichten van de
kinderen. Het gros van deze inhoud betreft namelijk het weergeven van uiterlijke
handelingen en gebeurtenissen. Mentale en verbale handelingen komen echter in de
oorspronkelijke tekst ook voor. Het betreft enerzijds de uitingen van Dikkie Dik:
(11)-(13), (21)-(23), anderzijds de beschrijving van cognitieve en emotionele
processen van Dikkie Dik: het adjectief ‘lekker’ dat herhaaldelijk terugkomt: uitingen
(4), (30), (j); het adjectief ‘leuk’ in uitingen (13), (17); en werkwoorden: ‘schrikt’
(9), ‘vindt’ (13; 17), ‘wil’ (21; 23) en ‘durf’ (22). Al deze talige elementen duiden
mentale (inclusief emotionele) aspecten van het handelen van het ‘hoofdpersonage’
aan. Merkwaardig is dan ook dat vrijwel geen van deze elementen in de rapporteringen
voorkomt. Vooral het feit dat de poes zich eerst ‘lekker’ (4) voelt, en daarna (vanaf
uiting 9) de regen ‘niet leuk’ vindt, waardoor zich een probleem voordoet en de
handeling op gang komt, is in dit opzicht belangrijk te noemen, te meer omdat deze
aspecten wèl becommentarieerd werden door de kinderen in de uitzending: zie
uitingen (c), (f) en (j). Kennelijk hebben kinderen van deze leeftijdsgroep meer moeite
met het opnemen van mentale elementen uit het oorspronkelijke verhaal in hun
navertelling dan met fysieke handelingen (liggen, kruipen, rennen, gaan...) en
gebeurtenissen (regenen, vallen...). Wellicht is dit een aanwijzing voor een
ontwikkelingsgegeven: die ontwikkeling loopt kennelijk van een stadium waarin
mentale handelingen relatief worden verwaarloosd, naar een stadium waarin deze
wèl worden opgenomen. Of deze hypothese ook bevestigd kan worden voor andere
vormen dan het navertellen (bijvoorbeeld het spontaan vertellen), voor meerdere
kinderen, en voor andere verhalen dan die welke op basis van televisieprogramma's
worden aangeboden, zal uit verder onderzoek moeten blijken. Ook zal duidelijk
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moeten worden vanaf welke leeftijd dit stadium (waarin mentale handelingen worden
overgenomen) inzet, en van welke factoren deze ontwikkelingen afhankelijk zijn.
Bij verdere analyse van (A) en (B) valt niettemin op dat in de (B)-versie ook
mentale handelingen worden opgevoerd, en wel in uitingen (IV): ‘hij dacht’ en (VI):
‘wist hij niet’. In de (A)-versie is dit aspect ook aanwezig: in uiting (I) wordt namelijk
de mentale handeling van het ‘niet willen’ geverbaliseerd. Met andere woorden,
hoewel de berichten aanzienlijk minder mentale ingrediënten van het oorspronkelijke
verhaal bevatten dan mogelijk was geweest, zijn er toch elementen aan te wijzen
waaruit blijkt dat ze door de kinderen zijn opgemerkt of relevant werden geacht. De
vraag kan gesteld worden of we hierin een aanwijzing moeten zien voor een
overgangsfase naar de geleidelijke incorporatie van mentale aspecten in de
navertelling.
Bovendien valt in beide versies op dat deze verwijzingen naar mentale
handelingsaspecten voorkomen vóór het uitvallen van één van de informatiekanalen.
In wat daarna wordt naverteld, komen geen aanduidingen in die richting meer voor
en de vertellers beperken zich tot de fysieke handeling van het naar huis rennen. Het
feit dat deze bevinding uitsluitend in de navertelde gedeelten van vóór de manipulatie
is aan te wijzen, zou kunnen betekenen dat kinderen van vijf dergelijke (kennelijk
complexere) vaardigheden alleen kunnen uitvoeren op basis van het waarnemen van
beide informatiekanalen, dus geluids- èn beeldband. Het uitvallen van één van die
kanalen heeft klaarblijkelijk tot gevolg dat de rapportering zich verder beperkt tot
de uiterlijke handelingen en gebeurtenissen. De gegevens waarop deze vermoedens
zijn gebaseerd, zijn echter te beperkt om veralgemening toe te laten.

5.7 Conclusie
Uit de analyse is gebleken dat de aanvankelijke vraagstelling zèlf, althans in haar
eenvoudige en algemene vorm, een schijnprobleem voorstelt. Enerzijds is immers
duidelijk dat de vraag niet zomaar in het algemeen kan worden gesteld: de relatieve
dominantie van geluid of beeld is afhankelijk van het type audiovisueel produkt.
Daarnaast is gebleken dat zeer jonge kinderen uit geluids- en beeldband selecteren
op basis van inschattingen die volstrekt niets met de informatieverstrekking via de
afzonderlijke kanalen te maken hebben. Anders gezegd: andere criteria dan het
onderscheid geluids-/beeldband bepalen in veel hogere mate de informatiewaarde
van programma-elementen. Vooral het tekst-karakter lijkt in dit opzicht een grotere
rol te spelen. Tenslotte valt uit de analyse van enkele navertellingen (en hun
vergelijking met het oorspronkelijke verhaal) af te leiden dat mentale processen
slechts ten dele in de navertellingen weerkeren, en uitsluitend in de gedeelten die in
audiovisuele vorm waren aangeboden.
Hiermee is in feite de uitgangsvraag wèl grotendeels beantwoord: geluid en beeld
hebben ieder eigen specifieke mogelijkheden voor informatie-overdracht. Deze
mogelijkheden kunnen in bepaalde typen van audiovisuele produkten zo zijn
aangewend dat een relatief extreme dominantie van één van deze kanalen toch tot
een optimaal informatie-aanbod leidt. In weer andere typen kunnen
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deze mogelijkheden zó worden aangewend dat geluid en beeld samen een symbiotisch
geheel vormen, waarbij nog nauwelijks te achterhalen valt wat de relatieve inbreng
van elk van de kanalen is, en waarbij deze vraag bovendien nog nauwelijks relevantie
bezit. Deze conclusie verklaart wellicht ook de tegenstrijdigheden in andere
onderzoeksresultaten.
Wellicht het belangrijkste resultaat van het onderzoek betreft echter de grote
trefzekerheid waarmee kinderen van vijf jaar literaire teksten (qua tekst) kunnen
onderscheiden van een (door hen waargenomen) context waarin deze tekst tot stand
komt. Dat betekent, meer in het algemeen, dat bij een land op vijfjarige leeftijd al
een besef aanwezig is van het onderscheid tussen literatuur en een niet-literaire
context waaruit de literaire tekst naar voren treedt. Het is dus onjuist, te
veronderstellen dat pas op school (bijvoorbeeld via het leesonderwijs) geleerd wordt
wat literatuur is: de kinderen in ons onderzoek gingen nog niet naar school en konden
niet lezen.
Kennis van het begrip ‘literatuur’ is al aanwezig (zij het in nog primitieve vorm)
vanaf vijfjarige leeftijd. Het is niet onmogelijk dat een televisieprogramma zoals
Sesamstraat, met uitgesproken literaire kenmerken, een bijdrage aan deze kennis
levert.
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6 Literatuur op kinderplaten, -CD's en -cassettes *
6.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk liet zien vanaf welke nog prille leeftijd kinderen al eenvoudige
noties van literatuur bezitten. Het ontstaan en de ontwikkeling van dergelijke noties
voltrokken zich traditioneel vrijwel uitsluitend in orale vorm zolang het kind niet
kon lezen. In de westerse landen is daarin sinds de jaren zestig van deze eeuw grote
verandering gekomen. Er wordt waarschijnlijk aan hedendaagse kinderen meer door
de televisie dan door ouders verteld. Dat betekent in de eerste plaats een mediale
verrijking van de mogelijkheid om kennis te nemen van literaire teksten en hun
functies in de cultuur. Tegelijkertijd betekent dit echter dat wie het literaire
socialisatieproces wil bestuderen, niet om deze nieuwe media en hun gebruik heen
kan. De beschikbaarheid ervan is zowel binnen als buiten het gezin groot te noemen.
In tegenstelling tot de televisie echter wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar het
verschijnsel kinderplaat, -CD en -cassette. In dit hiaat voorzien is een eerste
doelstelling van het onderzoek dat in het hierna volgende beschreven wordt.
De vraag die ons daarbij voor ogen stond, luidde: welke rol zouden genoemde
geluidsdragers kunnen spelen in de socialisatie van kinderen, gezien het algemene
aanbod, de structuur van de teksten die erop voorkomen, en de manier waarop de
verantwoordelijke maatschappijen deze geluidsdragers produceren en op de markt
brengen? Omdat literatuur onvermijdelijk met artisticiteit te maken heeft en deze
platen en cassettes door commerciële firma's worden geproduceerd, is het daarbij
interessant om het spanningsveld tussen commercie en artisticiteit te onderzoeken.
Om deze vragen nog verder voor onderzoek operationaliseerbaar te maken, werd
aan de volgende, meer specifieke vragen aandacht besteed.
a Hoe is, globaal gesproken, het aanbod van grammofoonplaten, CD's en cassettes
te typeren, die zich specifiek op kinderen richten?

*

In samenwerking met dr. G.-J. Berendse.
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b Onder welke randvoorwaarden komen produktie en distributie van dit aanbod
tot stand?
c Wat zijn de specifieke kenmerken van het aanbod?
d Wat zijn, gegeven deze kenmerken, de mogelijkheden tot literaire socialisatie?

Antwoorden op die vragen kunnen een beter inzicht bieden in de wijze waarop dit
soort literaire teksten van invloed is op de socialisatie van kinderen. Omdat op dit
punt weinig onderzoek in Nederland voorhanden is, werd in de allereerste plaats een
literatuurstudie ondernomen. Met name aan literatuur uit de Bondsrepubliek was de
oogst vrij rijk.
Vanuit deze literatuurstudie werden verder vier methoden aangewend. In de eerste
plaats werd met een aantal producenten van kinderplaten/-cassettes een interview
gehouden. De bedoeling daarvan was vooral informatie te verkrijgen die het
beantwoorden van onderzoeksvraag (b) mogelijk zou maken. In het totaal werden
vijftien personen aangeschreven die te maken hebben met het regisseren, produceren,
bewerken en schrijven c.q. vertalen van kinderprodukties. Uiteindelijk hebben zes
van hen (plus iemand die schriftelijke vragen heeft beantwoord) ingestemd met het
deelnemen aan een interview van ca. één uur (dat op cassetteband werd vastgelegd).
Daar het regisseren en/of produceren van kinderprodukties in veel gevallen geen
full-time-taak inhoudt, werd dit door de meeste niet-coöperatieve personen dan ook
als een oninteressant gespreksthema afgedaan. Anderen hadden eenvoudigweg geen
tijd om een interview te laten afnemen. Aan alle geïnterviewden werden dezelfde
vragen gesteld. De antwoorden zijn in dit artikel voorzien van een code, aangeduid
met een hoofdletter, om zo de anonimiteit van de geïnterviewden te waarborgen.
In de tweede plaats werd een beperkt indicatief onderzoek van het aanbod in
platenwinkels en in de openbare bibliotheek uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats
in Utrecht en had als doel, een duidelijker beeld van het aanbod te verkrijgen, in
samenhang met de antwoorden uit de interviews. Bovendien werd uit dit aanbod een
klein corpus van min of meer representatieve teksten op plaat en cassette
samengesteld. Dit corpus werd ten slotte aan een gedetailleerde tekstanalyse
onderworpen. Samen kunnen deze vier methoden het verschijnsel kinderplaat/-cassette
vanuit diverse gezichtspunten belichten, waardoor een nauwkeuriger beeld ontstaat.
Dat is wellicht nodig, omdat ten aanzien van dit soort media sterke vooroordelen
bestaan. Misschien kan de gangbare opinie wel ongeveer zo worden gekarakteriseerd,
dat deze platen/cassettes misschien wel leuk zijn om naar te luisteren (tenminste, dat
mag je afleiden uit het feit dat kinderen meestal niet moe worden van het luisteren
naar de op plaat geregistreerde Sprookjes van bijvoorbeeld 1001 Nacht), maar dat
ze qua opnametechniek en esthetische vormgeving niet zoveel voorstellen. Zoals een
producer tijdens één van de interviews zei:
‘Het gaat er mij om dat ik een boodschap overbreng (...) en hoe ik dat doe
is niet belangrijk.’ (C.)
Deze vormaspecten zullen uiteraard uitvoeriger aan de orde komen bij de analyse
van de teksten zelf. Voorlopig volstaan we met de opmerking dat deze vorm moeilijk
los kan worden gezien van de concrete inhoud van de plaat of cassette.
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Tenslotte nog enkele kanttekeningen, die mogen gelden als vertrekpunten van het
gehele onderzoek.
a Bij het vooronderzoek bleek hoe rekbaar de begrippen ‘kind’ en ‘kinderen’ zijn.
Niet alleen in de wetenschappelijke publikaties, maar ook in de platenindustrie
wordt gesproken over een marge van ca. 3 tot ca. 12 jaar wanneer het erom gaat
de leeftijd van kinderen te bepalen die kinderplaten kopen dan wel beluisteren.
In het voorliggende onderzoek wordt dezelfde brede marge aangehouden.
b Wat de beschikbare Nederlandse literatuur betreft, is het tamelijk somber gesteld.
Er is nauwelijks enige vakliteratuur in Nederland verschenen die ingaat op deze
vorm van mediale kindercultuur. (De schaarse hoeveelheid publikaties is
ondergebracht in de reeks ‘Dokumentatie jeugdlectuur in thema's’, nr. 4/1982,
samengesteld door de dienst Boek en Jeugd van het NBLC; zie Spruit et al.
(1982)). Veel literatuur is er wel in Duitsland en in Engeland (met betrekking
tot onderwijs) gepubliceerd.
c Het materiaal voor dit onderzoek is beperkt tot de non-music; liedjes, musicals
en dergelijke (en dus ook de serie Kinderen voor Kinderen) zijn in het onderzoek
niet opgenomen.
d De tekst is meer dan hetgeen akoestisch waarneembaar is. Onder tekstanalyse
wordt hier ook verstaan de analyse van wat op de hoes van de plaat of op het
doosje van de CD of cassette staat afgedrukt.

6.2 Kind en geluidsdrager
Vanaf zijn geboorte wordt het kind omgeven door een veelheid aan (visuele) media.
Zonder te weten wat zich allemaal in het hoofd van een kind tijdens dat kijken afspeelt,
nemen volwassenen al vroeg voorzorgsmaatregelen: die film mag wel, die serie mag
niet worden bekeken. Vaak bestaat er zoiets als een ‘ouderlijke filmkeuring’. Ook
voor kinderplaat, -CD en -cassette geldt deze ‘keuring’. Het zijn over het algemeen
de ouders en andere volwassenen die voor de jongere kinderen platen, CD's en
cassettes aanschaffen; zie Künnemann (1980). Zij selecteren tijdens de aanschaf wat
het kind wel of niet mag horen. Het specifieke van de aankoop is echter dat deze
‘blind’ verloopt. De platen (en de cassettes in het bijzonder) worden vaak niet van
tevoren beluisterd, maar op titel, op uiterlijk en op inhoud gekocht. Maar ook dan
wordt gekeurd en geselecteerd; Alleen op de wereld mag wel voor een kind van 4
jaar, met Masters of the Universe wachten we nog maar even. De angst rond de
onvermijdelijke perceptie van vermeende ‘gevaarlijke’ thema's lijkt ons blind te
maken voor een ander probleem, namelijk voor het probleem van de vorm. Die vorm
is het ‘hoe’, de manier waarop een bepaald thema tot uitdrukking wordt gebracht.
Wanneer het kind al zo vroeg is omgeven door verschillende media, is het
verstandig dat het de bijbehorende talen van deze media spreekt - wil het geen
analfabeet worden. Alfabetisme beperkt zich in onze huidige samenleving niet meer
tot het lezen en schrijven, tot Aap Noot Mies of tot de 26 letters in het alfabet. Deze
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toename en veelzijdigheid van vertelstructuren: één en hetzelfde verhaal kan op
verschillende manieren via verschillende media verteld
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worden. De vraag die als een rode draad door het voorliggende onderzoek loopt,
luidt: voldoet het medium aan de eis van de pluriformiteit binnen medialand, spreekt
het medium zijn eigen taal en voldoet deze taal aan de eisen die het medium hieraan
stelt? Met andere woorden: laat een medium zich niet domineren door andere,
niet-mediumspecifieke talen?
Onafhankelijk van de inhoud zijn de meeste kinderplaten, -CD's en -cassettes met
gesproken woord als volgt opgebouwd: sprekers verkeren in een dialoog, steken
soms een monoloog af, meestal in aanwezigheid van een bemiddelende verteller,
van muziekfragmenten en anderssoortig geluid (geluidseffecten afkomstig uit een
geluidsarchief, voortgebracht door instrumenten of opgenomen in de ‘vrije’ natuur).
De tekst voor zo'n semihoorspel is óf overgenomen (getransformeerd) uit een bestaand
verhaal dan wel uit een bestaande televisie-uitzending, óf speciaal voor de
plaatopname geschreven. De eerste categorie teksten op geluidsdragers voor kinderen
noemen we getransformeerde teksten, omdat deze een bewerking of aanpassing van
oorspronkelijk materiaal hebben ondergaan. Voor de andere categorie gebruiken we
de term originele teksten. Het voordeel van deze classificatie is dat hiermee de mate
van afhankelijkheid van teksten binnen het auditieve medium vastgesteld kan worden,
een afhankelijkheid die zowel te maken heeft met het wel of niet overnemen van
‘vreemde’ vertelstructuren als met commerciële belangen.
Het gaat hierbij om een relatief verschil. Volledig ‘originele’ teksten zijn zeldzaam.
Voor het onderzoek dat hier wordt ondernomen, is het onderscheid tussen
getransformeerde en originele tekst echter nuttig. Criterium voor het onderscheid is
de mate waarin de afhankelijkheid van het oorspronkelijke medium wordt behouden;
men zou dus ook kunnen spreken van een minimale transformatie (voor de originele
tekst) en een krachtige transformatie (voor de getransformeerde tekst).

6.3 De getransformeerde tekst
Bij een transformatie van een tekst moeten we er rekening mee houden dat een plaat,
CD of cassette een beperkte speelduur heeft. Dit leidt vaak noodgedwongen tot het
inkorten van de oorspronkelijke (aan te passen) tekst, die bijvoorbeeld de omvang
van een kinderboek heeft. Het schrappen, herschrijven, maar ook het aandikken van
bepaalde passages zijn kwantitatieve veranderingen die tot de eerste stap van de
transformatie behoren. De vraag is natuurlijk hoe ver men als tekstschrijver, producer
of regisseur gaat bij die kwantitatieve verandering van de oorspronkelijke tekst:
betekent een transformatie uiteindelijk een reproduktie van hetgeen al eerder door
een ander medium (met alle bijbehorende structuren), al dan niet in verkorte vorm,
ten gehore of onder ogen is gebracht? Of past men het beschikbare materiaal volledig
aan het nieuwe medium aan (met alle mediumspecifieke modificaties vandien)? Deze
vraag, voorgelegd aan alle tijdens het onderzoek geïnterviewden, leverde onder
andere de volgende antwoorden op:
‘Het oorspronkelijke materiaal is de richtlijn’ (G);
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en duidelijker:
‘De formule van de meeste platen ligt al vast; dus zo baanbrekend ben je
op de plaat nooit bezig. (...) In heel wat gevallen volg je toch tendensen
die al in opzet bestaan en waar je een soort plaatversie van maakt.’ (B)
De ‘tendensen die al in opzet bestaan’ zijn de teksten die in boekvorm uitgegeven
of door de televisie uitgezonden zijn, teksten van ‘sterke’ media, dat wil zeggen van
media waarmee kinderen (volgens onderzoeksgegevens; zie onder meer Hooft en
Thunnissen (1980)) het meest in aanraking komen en die het meeste de waarneming
bij kinderen zouden beïnvloeden. Exacte cijfers met betrekking tot de kinderprodukties
zijn er niet, maar als we afgaan op de informatie die praktijkmensen tijdens interviews
gaven, de schaarse informatie die platenmaatschappijen loslaten en het beperkte
indicatieve onderzoek dat ten behoeve van dit rapport in platenwinkels in Utrecht is
verricht, bestaat het aanbod van kinderprodukties voor het merendeel uit platen en
cassettes met daarop getransformeerde teksten die nauwelijks enige mediumspecifieke
aanpassing hebben ondergaan. Om daarvan een nauwkeuriger beeld te krijgen, gaan
we hierna dieper in op het transformatieproces. Eerst komt het ‘sterke’ medium aan
bod: onderzocht wordt op welke wijze een televisieprogramma (of onderdeel daarvan)
in een plaat of cassette wordt omgezet. In een volgende paragraaf zullen we aandacht
besteden aan de transformatie van een relatief ‘zwak’ medium, het boek, naar een
plaat/cassette.

6.3.1 Transformatie van beeld naar plaat
Bij de transformatie van het televisieprogramma naar de plaat ligt de werkwijze van
reproduktie bijna voor de hand. De kinderseries die op de televisie worden vertoond,
zijn elektronisch vastgelegd en bestaan uit een beeld- en een geluidsband. De
geluidsband kan zonder grote technische moeilijkheden gekopieerd worden voor het
vervaardigen van een plaat, CD of een cassettebandje. Het enige technische probleem
is het omzetten van het mono televisiegeluid in stereo. Dat betekent dat het probleem
op de eerste plaats van financiële aard is. Vooral vroeger zag de platenmaatschappij
af van een stereo-omzetting, met als voornaamste argument:
‘De afspeelapparatuur waar kinderen mee omgaan, is van een dermate
slechte kwaliteit dat je, als je belang is dat te laten horen wat erop staat,
stereo beter achterwege kunt laten.’ (A)
Omdat de makers en de maatschappijen tegenwoordig wel weten dat kinderen óf
zelf over goede afspeelapparatuur beschikken óf vaker de stereo-torens van de ouders
in bruikleen nemen, wordt nu duidelijk gekozen voor opnamen in stereo. Dit
technische proces van het omzetten in stereo is echter niet medium-specifiek.
De afhankelijkheidsfactor bij de transformaties van beeld naar plaat is zeer groot,
zowel in commercieel als in artistiek opzicht. De platenindustrie spreekt niet van
getransformeerde of geadapteerde teksten, maar van inhaak-produk-
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ties, ‘tie-ins’. Deze tie-ins zijn verbonden met de populariteit van een televisieserie
die elke dag of één keer per week uitgezonden wordt. Zo lagen de platenwinkels
bijvoorbeeld na de start van de tweede serie van het populaire TV-programma De
fabeltjeskrant weer vol met Fabeltjeskrant-platen en -cassettes, terwijl deze schaars
waren in de fase dat de Fabeltjeskrant niet vertoond werd (1972-1985). Om het
zekere voor het onzekere te nemen, voorziet men deze tie-ins van opschriften als
‘Original Sound Track’, ‘De originele versie van de TV’, ‘Verhalen en liedjes uit de
populaire TV-serie’ of een dergelijke slogan. Vertrouwdheid met een bepaald
programma staat voorop. Daarom worden deze tie-ins ook wel omschreven als ‘films
zonder beelden’; zie Hengst (1977: 21) en (1984: 217). De geluidsband van de
televisie, weergegeven op plaat of cassette, zou bij het beluisteren de beeldband in
het geheugen moeten roepen. Dat impliceert een sterke eis van herkenbaarheid. Zijn
de stemmetjes of is de muziek op de plaat niet identiek aan de oorspronkelijke
geluidsband, dan komt deze herkenbaarheid en wellicht ook de verkoopbaarheid van
de plaat of de cassette in gevaar. Een producer zei tijdens een interview hierover:
‘Het probleem is - als een serie iedere week gedurende een jaar op de
televisie komt, en je maakt bijvoorbeeld een plaat met Heidi die een andere
stem heeft - dat de kinderen roepen: dat is Heidi niet! Want er is maar één
Heidi, en dat is degene die ze op televisie zien.’ (B)
De verplichting dat men niet mag afwijken van hetgeen op de televisie uitgezonden
wordt, heeft tamelijk ingrijpende consequenties voor de artisticiteit. Bekijken we
een voorbeeld, Vrouwtje Theelepel, deel I (onder het label WSP van Weton Wesgram),
naar de gelijknamige televisieserie die door de NCRV werd uitgezonden. De
langspeelplaat bestaat voor de ene helft uit liedjes (op muziek die afkomstig is van
de originele, Japanse geluidsbanden) en voor de andere helft uit semi-hoorspelen.
Op de hoes staat onder andere vermeld: ‘De originele versie van de TV’ en ‘Verhalen
en liedjes uit de populaire TV-serie’. Deze vermelding is misleidend, omdat we hier
te maken hebben met een zogeheten ‘onzuivere’ tie-in. De oorspronkelijke teksten,
die door Toni Dirne voor de NCRV-televisie vertaald zijn, werden (zo meldt de tekst
achterop de hoes) voor de plaat bewerkt door Wil Femer en Willem Femerhuis (dit
is één en dezelfde persoon, zo bleek bij nader onderzoek, namelijk de directeur van
Lojuro, het bureau dat de exclusieve rechten voor Vrouwtje Theelepel als geluidsdrager
in zijn bezit heeft). Stemmen en situaties zijn van de televisie overgenomen, de
verhaaltjes zijn echter ingekort. Op de hoes prijken de figuren zonder bijbehorende
namen. Voorondersteld wordt dat de luisteraar al vertrouwd is met het produkt
Vrouwtje Theelepel van de televisie: een kennismaking met haar en haar vrienden
op de plaat wordt overbodig geacht. Voor een oningewijde is het dan ook een raadsel
welk plaatje en welk stemmetje nu bijvoorbeeld bij de drie afzonderlijke kwajongens,
Bob, Felix of Loetje behoren. Dat betekent dus niet meer of niet minder dan dat de
plaat nauwelijks gebruikswaarde bezit als men de televisieversie niet al kent. De
getransformeerde tekst is voor zijn functioneren hier dus volstrekt afhankelijk van
de kennis die de consument/gebruiker van de televisieserie heeft. In dat verband kan
dan ook de vraag worden gesteld wat de plaat in een dergelijke situatie überhaupt
nog kan toevoegen aan de oorspronkelijke televisie-uitzendingen.
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Bekijken we daartoe de tekst op de plaat zelf. Als voorbeeld nemen we het hoorspel
Het ooievaarsei (kant 2, nr. 3). De plot is eenvoudig:
De drie kwajongens, Bob, Felix en Loetje, stelen met behulp van een lange
grijparm een ooievaarsei, net op het moment dat de eigenares, mevrouw
Ooievaar, even is uitgevlogen. Het drietal wil het ei laten uitbroeden door
Kukel de kip. Op het moment dat de jongens het ei aan de kip geven,
verschijnt Vrouwtje Theelepel - ze is echter niet in staat in te grijpen,
omdat ze op hetzelfde moment opeens een piepklein mensje wordt dat
haar naam eer aan doet (een terugkerend verschijnsel dat nu juist de clou
van alle Vrouwtje Theelepel-verhalen is). In het volgende gaat het erom
wie het ei uitbroedt, de kip of het Vrouwtje. Uiteindelijk maakt degene
met de meeste ervaring het karwei af. Uit het ei verschijnt een
ooievaarsbaby. Orina de kraai krijgt de opdracht om de ouders van het
kuiken te zoeken. De moeder wordt gevonden en is tevreden. Dan ineens
(zonder dat hier overigens eerder aan werd gerefereerd) bedenkt Vrouwtje
Theelepel, die inmiddels haar normale postuur weer heeft teruggekregen,
dat ze een taart voor het open raam had laten staan. Ze snelt naar huis en
betrapt daar de drie kwajongens die met hun grijparm de taart willen stelen.
In plaats van de verwachte straf ontvangen ze een uitnodiging om een stuk
van die taart te komen eten, mits ze beloven geen nestjes meer te beroven.
Van de ruim tien minuten durende hoorspelversie horen we acht minuten dialoog.
Twee minuten wordt door de vertelster bemiddeld. Vooral aan het begin van dit
semi-hoorspel lijkt zij onmisbaar te zijn, omdat zij dan voor de opgave staat de
beginsituatie te schetsen. Datgene wat op televisie geen toelichting behoefde, moet
door de vertelster worden opgevangen.
Tekst plaat
VERTELSTER: ‘Achter het huisje van Vrouwtje Theelepel, aan de rand van

het bos, staat een grote schuur. Bovenop het dak van die schuur woont de
familie Ooievaar. Ze hebben een groot nest gebouwd van strootjes en
takjes, en in dat nest ligt een mooi, groot, wit ei om uitgebroed te worden.
Maar nu zit moeder Ooievaar niet te broeden, want ze is net weggevlogen
om een hapje te gaan eten.
Hé, daar komen Loetje, Felix en Bob aanstappen. Wat hebben die nu bij
zich? Het lijkt wel een hele grote grijphand met een hele lange arm eraan.
Die arm kunnen ze helemaal uitschuiven en héél lang maken, wel zo lang
dat de grijparm boven het dak van de schuur uitkomt en de grijphand vlak
bij het nest van de Ooievaars komt.’
Bekijken we deze introductie, dan moeten we een grote overeenkomst vaststellen
met de manier van vertellen op de televisie: wat we op de plaat beluisteren, heeft
veel weg van het inzoomen (rand van het bos - ei in het nest), het maken van een
close-up (van het nest) en het uitzoomen (nest - naar beneden) van een camera. Het
fragment valt verder op door het enigszins overdreven kinderlijke taalgebruik (b.v.
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‘een mooi, groot, wit ei’, de onnodige toevoeging ‘van strootjes en takjes’ en de
eveneens overbodige vraag ‘Wat hebben die nu bij zich?’), maar dat verschilt niet
van het taalgebruik dat in de televisieserie voorkwam. Boven-
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dien wordt vrij stuntelig verteld: in plaats van met stijgende verbazing te beschrijven
wat de drie van plan zijn, volgt een technische uitleg van de grijparm, Een belangrik
deel van de plaat wordt met andere woorden besteed aan beschrijving: dat wat op
televisie zichtbaar aanwezig is, moet - voor zover het voor het verhaalbegrip van
belang is - door middel van een talige beschrijving worden opgeroepen. Vandaar de
grote mate van parallellie tussen de twee media.
In het volgende voorbeeld gaat het om de geluidseffecten, elementen op de plaat
die typisch audio-specifiek zouden kunnen zijn.
Tekst plaat
OOIEVAAR:

‘Kom kleintje, klim maar op m'n rug, dan
gaan we. (gepiep) Mevrouw, Orina,
Kukel, nog wel bedankt hoor. Doeiii!’
(gefladder)

VERTELSTER:

‘De ooievaar vliegt overgelukkig met
haar baby de lucht in. Vrouwtje
Theelepel, Kukel en Orina zwaaien haar
nog een hele tijd na.’

VROUWTJE THEELEPEL:

‘Dag, dag, dag...’ (gekrijs en gekakel)

De geluiden hebben slechts een ondersteunende functie (bijvoorbeeld tijdens de
‘gedaanteverwisseling’ van Vrouwtje Theelepel) of ze hebben een zodanige
interpreterende functie dat deze een bemiddeling van de verstelster overbodig maakt.
In dit voorbeeld horen we dat de rol van de vertelster vrijwel overbodig is. We hebben
hier te maken met een zogenoemde dubbele-punt-dramaturgie, dat wil zeggen (1)
een herhaling van hetgeen toch al duidelijk moet zijn geworden uit de dialogen, en
(2) een onnodige accentuering door geluidseffecten van hetgeen al door de vertelster
uiteen is gezet; vergelijk Hengst (1979). Daar, waar het visuele ontbreekt, heeft de
tekstschrijver van de plaatversie gemeend deze leemte rigoureus met vertelelementen
te moeten opvullen. Deze transformatie vindt plaats met ‘vreemde’, niet-specifieke
audio-middelen. Vrouwtje Theelepel kent dus eigenlijk geen eigen plaat-versie, omdat
het verhaal volledig gedomineerd wordt door elementen die aan de televisieserie zijn
ontleend. De functie van het beluisteren van de plaat is dan ook vooral: het zich
herinneren, en daardoor versterken, van de televisie-uitzendingen en het vertrouwd
raken met enkele elementaire technieken die typisch zijn voor het hoorspel. Van een
verdere literaire socialisatiefunctie kan bij deze en veel soortgelijke opnamen
nauwelijks sprake zijn.

6.3.2 Transformatie van boek naar plaat
Bij de transformatie van een geschreven tekst zouden we wellicht meer aanpassingen
verwachten, omdat daarbij de mogelijkheid tot het kopiëren van de audioband niet
bestaat. In ieder geval is in een dergelijke transformatie de mogelijkheid gegeven
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om een nieuw auditief produkt te maken. Onder meer werd in dit verband de
langspeelplaat Don Quichot (op het label Lolliepop van MCR) onderzocht. Ook op
deze hoes ontbreekt iedere vorm van informatie over het verhaal, de verschillende
karakters en over de produktie van de plaat. Enke-
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le technische gegevens: de plaat heeft een speelduur van 45 minuten en er worden
in die tijd ongeveer net zoveel dialogen en monologen gesproken als door de verteller
wordt bemiddeld. Vier sprekers ‘spelen’ de rollen van Don Quichot, Sancho Panza,
de pastoor, de waard en de dienaar. Tevens zorgen zij voor het collectieve stemgeluid
van een groepje herders en kooplui. De muziek is romantisch, namelijk van
Rimsky-Korsakow (‘Capriccio Espagnol’). De geluiden zijn afkomstig uit een
geluidsarchief en variëren van hoefgetrappel tot hondegeblaf. Wat het meest opvalt
op deze plaat is de verschrompeling van het oorspronkelijke verhaal - er blijft enkel
een geraamte van over: een ridder en zijn schildknaap beleven allerlei avonturen. De
een heet nu toevallig Don Quichot, de ander Sancho Panza, maar ze hadden evengoed
heel andere personages kunnen voorstellen die door landschappen dolen en
tegenslagen incasseren, om daarna huiswaarts te keren. De figuren op de plaat
vertonen nauwelijks eigen karaktertrekken, maar verstenen tot stereotypen. Het
verhaal op de plaat gaat niet in op Cervantes' fantastische komedie, en evenmin op
de ironie die zo kenmerkend is voor het oorspronkelijke verhaal. Het in oorsprong
ingewikkelde verhaal over de idealistische ridder onderging op de plaat duidelijk
een bewerking die alle moeilijkheden en scherpe kantjes omzeilde, waardoor een
rechtlijnige ‘story’ achterbleef die op bepaalde hoogtepunten afstevent. Een keuze
voor een bepaalde bewerking is uiteraard altijd legitiem, maar die hoeft niet per se
zo voorspelbaar te zijn.
Kenmerkend voor Cervantes' Don Quichot is verder de pragmatische houding die
de protagonisten tegenover het ‘Don Quichottisme’ innemen. Ook op de plaat krijgt
deze houding aandacht, bijvoorbeeld wanneer Don Quichot aan de herbergier vraagt
of deze hem tot ridder wil slaan. Vergelijken we deze passage met het fragment uit
Cervantes' verhaal en uit een bewerking voor de jeugd.
Tekst Cervantes, Don Quichotte van de Mancha (Amsterdam 1963, p. 56)
‘De waard had schoon genoeg van de grappen met zijn gast, hij vond dat
het maar uit moest wezen en besloot hem de vermaledijde orde van de
ridderschap thans op slag te verlenen, eer er nog meer ongelukken
gebeurden. (...) hij (...) gaf onze ridder een harde klap in de hals en daarna
met 's mans eigen zwaard een geweldige slag op de rug, steeds
binnensmonds prevelend als ware hij aan het bidden.’
Tekst Cervantes, Don Quichotte (bewerking voor de jeugd door Hans Werner.
Amsterdam/Brussel 1981, p. 16)
‘Ik zal hem maar niet tegenspreken. Het beste is hem zijn zin te geven en
dan maar te hopen dat hij morgen ophoepelt. Ik heb liever geen
moeilijkheden met iemand die met zichzelf al moeilijkheden genoeg heeft.
(...) Hij gaf de anderen een teken dat ze weg moesten gaan en riep: “Mijn
gevolg trekt zich terug in de nacht! Ik kom alleen tot U om U tot ridder te
slaan. Stel niet uit tot morgen wat gij heden doen kunt is mijn lijfspreuk!”
(...) De waard las uit het boek met rekeningen een paar bladzijden voor.
Hij deed het zo vlug en onduidelijk dat het klonk alsof hij Latijnse formules
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prevelde. Hierna legde hij het zwaard met de platte kant tegen de nek van
de ridder en riep met daverende stem: “Don Quichot, sta op!”’
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Tekst plaat
D.Q.: ‘Gegroet, gij edele burchtheer. Zoudt U mij een groot genoegen
willen doen en mij tot ridder willen slaan?
H. (herbergier): Moet ik U slaan?
D.Q.: Hier is mijn zwaard (zwaard uit schede).
H.: Hé, hé zeg, gaan we moeilijk doen!?
D.Q.: Ik verlang slechts weinig. Geeft U mij een klap op de rechter
schouder en...
H.: ...en dan een klap terug krijgen zeker, - ik kijk wel uit! (...)
H. (monologue intérieur): “Die vent is niet helemaal lekker, geloof ik.
Afijn, ik zal maar meespelen.”
- Nou, vooruit dan maar baasje, dan zal ik wel even een ridder van U
maken.
D.Q.: Heb dank, edele heer!
Vertelster: Don Quichot knielde op de grond (muziek). De herbergier greep
een zwaard, gaf hem een harde klap in de nek (klap) en daarna nog een
geweldige slag op z'n rug (slag), mompelde nog wat spreekwoorden die
nergens op sloegen (mompelen) en hiermee was Don Quichot tot ridder
geslagen.’
Aan de passages gaat natuurlijk nog het een en ander vooraf, in elk geval aan die
van de geschreven versies (de aankomst, de ontvangst door twee dames en de waard,
de nachtwake, het plagen door de ezeldrijvers enz.). Net als op de plaat denkt de
waard in Cervantes' roman dat Don Quichot niet helemaal zoals een normaal mens
denkt en handelt. Hij onderkent echter wel de moeilijke positie waarin Don Quichot
zich door zijn idealisme heeft gewerkt. Hij kan met Don Quichot meevoelen, net als
de beide dames die in de herberg werken. De houding van de waard is niet eenduidig:
hij is weliswaar een gladde jongen maar toont ook weer medelijden, hij voelt zich
boven Don Quichot verheven, gehoorzaamt hem echter tevens.
Zo ontstaan er ‘open plekken’ die de lezer moet invullen om zich een eigen beeld
te kunnen verschaffen. Waarom zou dat ook niet bij de tekst voor kinderen
kunnen/mogen? Het kinderboek Don Quichotte probeert dat ook, door de afstand
tussen de waard en Don Quichot niet meteen onoverbrugbaar te maken. Op de plaat
is die afstand van het begin af aan zeer groot, vooral door het verschillende taalgebruik
van beiden: Don Quichotte spreekt de (‘literaire’) taal van de ridderromans, net als
bij Cervantes; de herbergier drukt zich populair, banaal uit, misschien zoals kinderen
onder elkaar snel tot een radicaal oordeel komen: stem van de alledaagse evidentie.
Don Quichot lijkt op het stereotype van de nederige dwaas, de waard op dat van het
gezond verstand - tot een echte dialoog tussen beiden komt het niet, integendeel: de
waard voelt zich superieur (‘baasje’). De op de plaat toegevoegde dialoog introduceert
bovendien (door middel van een woordspel met ‘slaan’) een soort kluchtigheid die
in het origineel volstrekt afwezig is en eerder aanleunt tegen het genre van de slapstick
(klappen geven/krijgen) dan tegen de zeer genuanceerde kritiek op de menselijke
dwaasheden die zo typisch is voor het literaire werk van Cervantes.
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Het plus aan de vertelstructuur op een plaat is de mogelijkheid om auditieve
elementen in te zetten. Geluiden en muziek zouden aan de bestaande tekst van
Cervantes dus een toegevoegde waarde kunnen geven. Samen met het gespro-
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ken woord zouden ze het geheel zo kunnen componeren dat er sprake is van een
eigenzinnige plaatversie van Don Quichot. Maar ook hier hebben de geluiden geen
interpreterende, toegevoegde waarde, maar decoreren ze enkel - ze zijn vaak
overbodig. Hier komen we weer bij het zoëven geïllustreerde verschijnsel van de
dubbele-punt-dramaturgie: geluiden illustreren de gesproken tekst, of de tekst kondigt
geluiden aan. In de volgende passage zitten zes van deze overbodige
geluidsfragmenten.
Tekst plaat
VERTELSTER: ‘Als een bezetene reed Don Quichot tussen de schapen door,

links en rechts klappen uitdelend (draven van een paard; mekkerende
schapen; hondegeblaf; het kletteren van een zwaard; muziek). De woedende
herders gooiden met stenen en lieten hun honden los op Don Quichot
(hondegeblaf). Het paard Rossinante schrok zo van de honden dat het
begon te steigeren (gehinnik). Don Quichot viel (metaal op harde
ondergrond). Het was een geluk dat hij z'n harnas aan had, anders hadden
de honden hem aan stukken gescheurd (gegrom van de honden). De twee
kudden zetten hun weg voort en waren al gauw door de stofwolk aan het
oog onttrokken (geluid van mekkerende schapen dat zwakker wordt).’
Veel getransformeerde teksten op plaat of cassette vertonen een
dubbele-punt-dramaturgie, waardoor ze inspelen op receptiepatronen die ‘actie’
verkiezen boven subtiliteit. De produkties worden hierdoor echter niet verrijkt, maar
tonen hiermee veeleer hun zwakte: in plaats van meer aandacht aan het
mediumspecifieke van de geluidsdragers te besteden, wordt de afhankelijkheid van
het vorige medium benadrukt. Dat geldt zowel voor de transformatie van boek naar
plaat als voor de transformatie van beeld naar plaat. De relatief geringe artisticiteit
is in dit geval vaak te wijten aan commerciële desinteresse.

6.4 De originele tekst
Om het verschil tussen de artistieke mogelijkheden van een originele kinder-produktie
en de getransformeerde teksten aan te geven, bekijken we meteen voorbeelden die
er wel in geslaagd zijn rekening te houden met de eigen aard van het medium. Voor
de consument zal het echter moeilijk zijn om een keuze tussen dergelijke
mediumspecifieke en niet-mediumspecifieke opnamen te maken, omdat de opmaak
van de hoezen niet in alle gevallen een indicatie voor kwaliteit is. Dus zal er vooraf
naar de platen/cassettes geluisterd moeten worden.
Ook op platen met een originele, speciaal voor de opname geschreven tekst horen
we hoorspelen, liedjes en vertellingen. Een eerste opvallende vaststelling betreft de
afwezigheid van een bemiddelaar, van een verteller die zich volledig van de dialogen
distantieert en enkel uitleg geeft. Wanneer er in de originele hoorspelen sprake is
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van een verteller, dan illustreert deze niet, maar speelt hij een rol in het hoorspel, net
als alle andere figuren.
Zo bijvoorbeeld in het geval van Ko de Boswachter en de Sesamstraat-platen met
Bert en Ernie. Op deze platen voelen Ko, respectievelijk Bert en Ernie, zich
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direct verantwoordelijk voor hetgeen zich op die platen afspeelt, wat ertoe leidt dat
ook de kinderen direct bij het gebeuren worden betrokken: er vindt een rechtstreeks
gesprek plaats tussen luisteraar en spelers. Daardoor ontstaat er bij de figuren op de
plaat ook de mogelijkheid zich direct te bemoeien met zaken die zich op de plaat en
binnen het medium afspelen. Dit is een tweede belangrijk verschilpunt tussen opnamen
met een getransformeerde tekst en die met een originele tekst. Een originele tekst
kan naar het medium toe geschreven worden, wordt dus niet als iets vreemds aan het
medium opgelegd - het medium mag zijn eigen taal spreken.
Een derde kenmerk, waaruit weer de afhankelijkheid van de tekst van het eigen
medium (dus niet van een vreemd, vaak sterker medium) blijkt, is dat er
metatekstualiteit in de originele teksten voorkomt. Zowel op de plaat/cassette Ko de
Boswachter Presenteert Beesten in het Nieuws (WEA) als op Bert en Ernie Maak er
wat van (WSP) bemoeit de tekst zich met het medium zelf. Deze meta-tekstualiteit
uit zich in vaak kleine woordspelletjes of andere grapjes, zoals al direct in het begin
van de Ko de Boswachter-plaat, waar de hoofdpersoon, c.q. verteller (Ko) in
geheimtaal spreekt. Het geheim van die taal zit in het één letter naar voren schuiven
van alle letters in het alfabet: de naam Ko verandert dan in de letters LP. De reactie
van Ko is dan: ‘Alle konijnenkeutels, alles heeft ook met elkaar te maken.’ Een ander
voorbeeld van het bewust bezig zijn met de mogelijkheden en vooral ook
onmogelijkheden van het medium zien we in het volgende:
Tekst plaat
KdB:

‘Wie belt er nu midden op een plaat. (...) Je gaat Bach toch ook niet
bellen, of Beethoven, midden in een concert.’
De clou is nu juist dat dit soort ‘inbraak’ in het medium wel mogelijk is - we hebben
immers te maken met studiowerk. Een andere manier van problematiseren vinden
we aan het begin van de bovengenoemde Sesamstraat-plaat.
Tekst plaat
(over Bert): ‘Beetje raar begin, hè kinderen. Wie begint er nu zo'n
mooie grammofoonplaat met naar de WC gaan? Maar ja, als je moet dan
moet je en dan moet je nooit te lang ophouden. Dus kinderen thuis, als
jullie soms ook nodig moeten dan zet je de grammofoon maar even stil of
je zet hem gewoon even harder - dat kan ook, want dan kun je hem door
het hele huis heen horen.’
ERNIE

Hier komt dan nog bij dat duidelijk gemaakt wordt dat de luisteraar vrij en op elk
gewenst moment kan beschikken over het medium. In andere voorbeelden komen
echter ook de beperkingen van het medium aan de orde. Een voorbeeld daarvan is
de beperkte duur van de speeltijd - op een gegeven moment zal de plaat of de cassette
omgedraaid moeten worden. Dit leidt tot de volgende commentaren.
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Tekst plaat
KdB: ‘Konijnenkeutels in Nederland en België, Beesten in het nieuws doen

we aan de andere kant. Tot zo meteen. Kom Anton, geef me een hand.
(...)
KdB: Dat is wel een beetje wennen aan deze kant van de plaat.
Anton: Ko, ik voel me zo duizelig, van het omdraaien, net alsof ik een
beetje misselijk word ... een heel klein beetje maar, hoor.
KdB: Alle konijnenkeutels, zo meteen gaat hij nog een beetje overgeven
op deze nieuwe plaat ook. Hè, ga maar een beetje op de andere kant spelen,
Anton, dan gaat het wel over.’
Tekst plaat
ERNIE:

‘Oei, we zijn bijna aan het einde van deze plaat, of hebben jullie
zo'n cassettebandje ... hè, weet je, dan gaan we zo verder op de andere
kant.’
Niet alle pogingen tot meta-tekstualiteit zijn geslaagd. In het geval van de handleiding
van Ko en zijn vriend Anton begint de uitweiding over het omdraaien van de plaat
langdradig en saai te worden. Het geheel doet erg belerend aan.
Zoals uit gesprekken met producers, regisseurs en tekstschrijvers is gebleken, bestaan
er verschillende ‘stromingen’ binnen de originele kinderprodukties, wanneer het
opvoedkundige zaken betreft. Voorop staat een uitgesproken mening over de
verantwoordelijkheid tegenover kinderen. De één voelt zich meer aangetrokken tot
het zogeheten vrolijk realisme (gepaste vrolijkheid en een kinderlijke manier om een
stuk realiteit, op school, tussen vriendjes of in de politiek, te thematiseren - volgens
A.), de ander wil educatief entertainment brengen (minder belerend, meer nadruk op
amusement, ontspanning door spelletjes: luister- en doe-platen - volgens F.). Een
heel ander voorbeeld in dit verband is iemand als Willem de Ridder, die als enkeling
(alleen maar) cassettes produceert met eigen verhalen, zonder onderscheid te maken
tussen kinderen en volwassenen. Zijn doel is om de orale traditie via een modern
medium ais de cassette in ere te herstellen. Zo mag er bij het opnemen van het verhaal
geen sprake zijn van een vooraf uitgewerkt concept - hij wil dat het proces van het
ontstaan tevens het resultaat is. De volledige overgave aan hetgeen verteld wordt, is
voor hem een remedie tegen het, wat hij noemt, ‘kosmetisch maken van de
maatschappij’ (door televisie en andere dominante media). Of zoals nij zelf zegt:
‘Het geheim van een goede verhalenverteller is in feite dat de verteller er
zelf niet meer toe doet. Hij moet een beetje als een kind worden, of liever
gezegd: hij moet er zelf in verdwijnen, want dan verdwijn jij (als luisteraar)
er ook in.’
Willem de Ridder is met zijn uitgesproken mening en als solist eigenlijk andere
uiterste van wat de meeste platenmaatschappijen aan kinderprodukties op de markt
brengen. Hij ziet de bedreiging van de eigen aard van een medium veroorzaakt door
media die dezelfde functie goedkoper kunnen vervullen. Om
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het bedreigde medium niet overbodig of oninteressant te laten worden, concentreert
hij zich op de eigen aard van dit medium. Over het algemeen kunnen we wel stellen
dat de makers van originele kinderprodukties zich meer bewust zijn van hun
pedagogische en artistieke mogelijkheden, en daarbij hun medium (in dit geval plaat,
CD en/of cassette) als instrument inzetten. Ze zien dat een bepaalde inhoud en
bedoeling om een precies doordachte vorm vragen: samen moeten ze de gewenste
uitwerking op de luisteraar hebben en hun functionaliteit in het socialisatieproces
bewerkstelligen.

6.5 De cijfers (die ontbreken)
Veel tie-ins worden op de markt begeleid door verschillende produkten van hetzelfde
item, dus door afgeleide produkten. Deze zogenaamde merchandising products
bieden één succesvol item in een hoeveelheid van verschillende artikelen aan. De
plaat en cassette zijn als auditief medium slechts één onderdeel daarvan.
Merchandising betekent hier ‘het aanwenden van uitgezonden of nog uit te zenden
programma's of delen daarvan, elementen of symbolen daaruit voor commerciële
doeleinden’; zie Vasterman (1978). Deze neven- of afgeleide produkten variëren van
groeimeters tot speelgoed, van T-shirts tot verpakkingen voor snoepgoed. De
commercialisering gaat zelfs zover, dat de koper van een Unox-rookworst een
Fabeltjeskrant-boekje cadeau krijgt (volgens een radiospotje).
Commercie is op zich natuurlijk geen criterium voor kwaliteit. Dat elke
Fabeltjeskrant-plaat begint met het succesvolle herkenningsmelodietje ‘Hallo meneer
de Uil’ is een handige verkoopsstrategie, meer niet. Verontrustend wordt het, wanneer
de commercie de regie bij de opnamen van kinderplaten bepaalt, wanneer een
platenmaatschappij uit kostenoverwegingen liever transformaties toepast, zo min
mogelijk wil uitgeven voor tekstschrijvers, componisten en andere vakmensen, en
zo kort mogelijk van de studio gebruik wil maken. Kinderen krijgen dan, zoals in
het geval van Don Quichot en Vrouwtje Theelepel, triviale bewerkingen
voorgeschoteld. Het is ook niet verwonderlijk dat een platenmaatschappij naar een
zo goedkoop mogelijke produktie zoekt. Het salaris voor een speler ligt hoog, varieert
tussen ƒ500 en ƒ1500 per opnamedag. De huur van een geluidsstudio bedraagt
gemiddeld ƒ225 per uur. In de meeste gevallen duurt een opname (van Don Quichot
bijvoorbeeld) 2 tot 3 dagen. De uiteindelijke produktiekosten liggen dan tussen
ƒ10.000 en ƒ20.000. Dat is 1/10 doel van de kosten voor het produceren van een
modale popplaat. Van één opname worden maximaal 5000 exemplaren geperst. De
totale verkoop van kinderplaten in Nederland zal niet hoger liggen dan maximaal
15.000 exemplaren per jaar (gegevens van Lojuro Charactermerchandising,
Amsterdam).
Ondanks de relatief lage produktiekosten en het drukken van de verkoopprijs tonen
veel platenmaatschappijen zich niet langer geïnteresseerd om kinderprodukties op
de markt te brengen. Onder meer Vrido, CBS, Polygram, Phonogram en Ariola
hebben schriftelijk of telefonisch te kennen gegeven dat ze hun kinderrepertoire
geheel hebben afgestoten. In veel gevallen werd dit aan de Rotterdamse
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inneemt. Ook hier is dus een mogelijke pluriformiteit weggevallen. Weton Wesgram
legt zich niet enkel op zogenoemde ‘tie-ins’ toe. Maar uit het onderzoek van Hengst
(1979) en uit uitspraken van de geïnterviewden blijkt echter wel een enorme toename
aan producties van ‘tie-ins’ bij maatschappijen die nog kinderplaten produceren:
‘De meeste maatschappijen pakken een “Sound Track” van de TV en
zetten die op de plaat. De bekendheid van de TV-serie trekt de
grammofoonplaat wel uit de winkel (...).’ (C)
Exacte cijfers over de verkoop van kinderplaten en -cassettes in Nederland zijn niet
bekend, ook niet over die verkoop in relatie tot andere platen en cassettes. Wel zijn
er cijfers bekend over de gehele audiomarkt in Nederland, jaarlijks verzameld door
de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en
Geluidsdragers (NVPI) in hun NVPI-Groenboek. In het NVPI-Groenboek (1990: 4)
geven de producenten en importeurs een positief beeld: de tweede helft van de jaren
tachtig vertoonde een sterk herstel van de geluid-dragermarkt, vanuit het diepe dal
waarin de muziekindustrie zich in de eerste jaren van dat decennium bevond. Deze
positieve tendens heeft zich in 1990 voortgezet. Daarbij wordt wel opgemerkt dat
de omzet van langspeelplaten opvallend is gedaald (tot slechts 3%) en dat de Compact
Disc sinds zijn intrede in 1983 de grammofoonplaat grotendeels heeft verdrongen.
En nu er ook sprake is van de zogenaamde DAT (Digitale Audio Tape - een soort
cassetterecorder met de kwaliteit van een CD), lijkt ook de conventionele cassette
op de helling te komen staan. De kinderprodukties moeten we zoeken in de rubriek
‘diversen’, waarin de laatste jaren een stabilisatie rond de 15% van de totale markt
wordt geconstateerd. De algemene teneur is dat, ook in het geval van de
kinderprodukties, de grammofoonplaat een ‘verouderd’ medium is geworden. Minder
kwetsbare of meer mobiele media, zoals de cassette, de video, de beeldplaat, de CD
en wellicht in de toekomst de DAT zullen kinderen in literair opzicht mee beïnvloeden.

6.6 Voorlopige conclusies
Of het overstappen naar een ander medium (om het kinderrepertoire toegankelijk te
maken) consequenties heeft voor de kwaliteit van dat repertoire, is nog maar de vraag.
Maar we moeten kijken naar hetgeen momenteel op plaat en cassette aangeboden
wordt. Daarvan bleek het merendeel oninteressant te zijn ten gevolge van een grote
mate aan afhankelijkheid van een ‘sterker’ medium. Die afhankelijkheid bleek uit:
- het kopiëren van het audio-gedeelte van door de televisie uitgezonden
kinderfilms/tekenfilms (‘zuivere’ tie-ins);
- het bewerken van televisieprodukties, waarbij het de rol van de verteller is om
het ontbrekende visuele gedeelte op te vangen (‘onzuivere’ tie-ins). De verteller
geeft het bestaande geen toegevoegde waarde mee;
- de louter decoratieve functie van geluiden en van muziekfragmenten. Vaak
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zijn ze volstrekt overbodig: dubbele-punt-dramaturgie. In plaats daarvan zouden
ze interpreterend moeten zijn;
- tot de ‘essentie’ bewerkte langere verhalen, waardoor enkel een geraamte (de
‘actie’) en bepaalde stereotiepe situaties en figuren overblijven. De audio-versie
biedt geen alternatief voor de geschreven versie, maar slechts een trivialisering.

We hebben gezien dat die afhankelijkheid leidt tot kwalitatief arme produkten. We
hebben ook gezien dat die afhankelijkheid bevorderd wordt door het gebrek aan
interesse bij de platenmaatschappij, en dat wellicht meer geld betere produkten kan
voortbrengen en de monocultuur in medialand voor kinderen meerzijdiger kan maken.
Op basis van dit inzicht kunnen enkele aanbevelingen worden geformuleerd: de
schrijvende pers zou meer aandacht aan het tot nu toe geminachte produkt kunnen
schenken, door bijvoorbeeld niet alleen in vakbladen (Infomedia, Leesgoed), maar
ook in dagbladen recensies van kinderplaten te laten verschijnen. Er zou, net als in
West-Duitsland in het begin van de jaren 80 (tot 1983), een prijs kunnen worden
ingesteld ter bevordering van kinderplaten (naar bepaalde categorieën), ter
aanmoediging en stimulering van platenmaatschappijen.
Ten slotte zou er op het gebied van de audio-visuele media in de openbare
bibliotheken een actiever beleid ten aanzien van kinderplaten en -cassettes gevoerd
kunnen worden. Sinds de Wet op het openbare bibliotheekwerk van 1975 (naast
boeken en periodieken moeten ook AV-materialen ter beschikking staan) is er
weliswaar voorzien in de groeiende behoefte aan dia's, films, video's en zelfs software,
maar de kinderplaat en -cassette worden daarbij veelal vergeten. De aanschaf van
nieuw AV-materiaal is vaak zo duur, dat de geluidsdragers worden overgeslagen. In
het jaarverslag van 1984 van het NBLC worden deze dan ook niet meer vermeld.
Wat in de bibliotheek is opgenomen, beperkt zich toch vaak tot de ‘hits’
(Fabeltjeskrant, Sesamstraat, Heidi en Pinocchio), terwijl altijd maar één versie van
een sprookje in de kast staat (één van bijvoorbeeld 25 verschillende
Sneeuwwitje-versies op de plaat).

6.7 Ten slotte
Doel van dit onderzoek was, zoals in de inleiding is uiteengezet, een beter inzicht te
verkrijgen in de wijze waarop kinderplaten en -cassettes werkzaam kunnen zijn als
instrumenten ter literaire socialisatie. Het is nu mogelijk om op de meer concrete
onderzoekvragen een althans partieel antwoord te geven. Wat de situatie in Nederland
betreft, kan worden vastgesteld dat het aanbod uitermate mager moet worden
genoemd. Om te beginnen is het betreffende marktsegment dat door de producenten
wordt bediend, klein. Gezien de relatief lage prijs van het produkt en de relatief hoge
functionaliteit ervan [als ‘zoet-houder’ van de kinderen tijdens lange autoritten of
op ogenblikken dat ouders geen aandacht kunnen geven) dient de vraag te worden
gesteld of dit marktsegment niet onnatuurlijk klein is vanwege het te geringe aanbod
van verschillende titels, wellicht ook vanwege de lage kwaliteit van het produkt. De
randvoorwaarden waaronder de produktie plaats heeft, bevestigen dit beeld. De grote
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platenmaatschappijen zijn niet geïnteresseerd, de ook voor kinderen relatief
oninteressante ‘tie-in’ overheerst, en de produktiekosten ervan worden zò laag
gehouden dat men redelijkerwijze geen kwalitatief hoogwaardig produkt kan
verwachten. Een vicieuze cirkel dus: de platenfirma's verwachten geen hoge baten,
daarom produceren ze geen interessant produkt, waardoor de baten laag blijven, etc.
Wat de specifieke kenmerken van deze platen/cassettes betreft, kan worden vastgesteld
dat de getransformeerde teksten de markt domineren. Inkorting van de
verhaalstructuur, dubbele-punt-dramaturgie, dominantie van de herkenbaarheidsfactor
en daardoor afhankelijkheid van het andere medium, een gebrekkige (of onbestaande)
toegevoegde waarde, het optreden van een bemiddelende vertelinstantie, het reduceren
van complexiteit in karakters en sociale relaties en het volledig ontbreken van
meta-tekstualiteit bepalen het karakter van de getransformeerde tekst. Zowel
transformaties van een TV-programma als van een geschreven tekst lijden aan deze
tekortkomingen. Het resultaat is een trivialisering van de oorspronkelijke tekst. Zo
het gebruikende kind deze oorspronkelijke tekst al kent (wat bij televisietransformaties
eigenlijk wordt verondersteld), kan de plaat of cassette hoogstens het gebeurde in
herinnering brengen. Deze getransformeerde teksten lijken gevangen te zitten in de
structuren van de commercie. Die heeft er nauwelijks belangstelling voor en de
teksten blijven daardoor in artistiek opzicht ook ver onder de maat. Het tegengestelde
is het geval bij de originele teksten, die dus als origineel op plaat of cassette
verschijnen. De kenmerken daarvan wijzen veel meer op een artistiek hoogwaardig
produkt. Ze worden echter veelal buiten de reguliere commerciële circuits ontwikkeld
(illustratief is hierbij het werk van Willem de Ridder) en daardoor kampen ze met
grotere distributiemoeilijkheden. De in verhouding geringe commercialiteit van deze
produkten bedreigt op die wijze hun levensvatbaarheid.
Concluderend mag men stellen dat alle kinderplaten en -cassettes zich in dit
spanningsveld van commercie en artisticiteit bevinden. Dat is wellicht voor alle
cultuurproducten het geval, maar bij dit genre krijgt het veld meer het karakter van
een dilemma. Wat, zo moeten we ons tenslotte afvragen, zijn dan nog de
mogelijkheden van dergelijke platen en cassettes ter socialisering? Die zijn, gezien
het aanbod, tamelijk gering. Die geringe mogelijkheden moeten ons echter niet blind
maken voor het feit dat kinderen wel degelijk af en toe naar dergelijke platen of
cassettes luisteren. Voor wat de getransformeerde teksten betreft, valt moeilijk in te
zien welke socialiserende werking ervan uit kan gaan, behalve het leren hanteren
van platenspeler of cassetterecorder. De functies die dergelijke geluidsdragers
daarenboven kunnen hebben, zijn een geheugen-ondersteunende en -bevestigende
(wat men al een keer gezien/gelezen heeft, hoort men nu op plaat/cassette nóg eens)
en een escapistische (men droomt weg in een geëvoceerde fantasiewereld). Op geen
van beide functies hoeft iets tegen te zijn. Maar hun mogelijkheden tot socialisering
zijn beperkt.
Datzelfde kan moeilijk worden beweerd van de originele teksten. Deze vragen
een grotere mentale inspanning, doordat ze ambiguïteiten aanbieden en metatekstuele
commentaren leveren. Bovendien is hun inhoud minder conventio-
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neel. Tegelijkertijd zijn ze vaak humoristischer dan de getransformeerde teksten.
Terwijl deze produkties een groter socialiserend potentieel bezitten, is hun aandeel
in de markt zo gering dat moet worden betwijfeld of hun impact op de totale groep
van kinderen groot kan zijn. Die impact zou echter kunnen groeien als hun
ontwikkeling verder gestimuleerd wordt en als zou blijken dat dergelijke produkten
ook commercieel levensvatbaar zijn.
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7 Televisie en lezen
7.1 Het probleem
In de discussies over de massamedia is er één thema dat steeds weer opduikt en ook
steeds weer de gemoederen in beweging weet te brengen: de invloed van de televisie
op de cultuur in het algemeen en op het lezen door kinderen in het bijzonder. Die
invloed is volgens sommigen groot en verderfelijk, volgens anderen echter te
verwaarlozen. Het punt is dat deze controverse niet echt tot een oplossing voert. Om
die reden is het nuttig er hier enige aandacht aan te besteden. We zullen, vanuit onze
centrale belangstelling voor de literatuur, hier de vraag toespitsen op de relatie tussen
televisie en lezen. Daarmee laten we bewust een aantal andere (overigens eveneens
belangrijke) thema's, zoals de invloed van televisiegeweld op het gedrag van kinderen,
of de rol- en attitude-bevestigende invloed van de televisie op kinderen, bewust buiten
beschouwing. De kwestie waar het hier om gaat, betreft de vermeende negatieve
invloed van televisiekijken op het lezen bij kinderen. Die zienswijze komt niet
helemaal uit de lucht vallen. Zo is herhaaldelijk in onderzoek een negatieve correlatie
tussen televisiekijken en lezen vastgesteld. Dat betekent dat kinderen die veel
televisiekijken laag scoren op lezen (het bijvoorbeeld weinig of niet graag doen, of
lage cijfers voor lezen op school halen), en omgekeerd: kinderen die hoog scoren
voor lezen, kijken gemiddeld minder televisie; voor een opsomming van het
betreffende onderzoek, zie Van Peer (1988: 306), Van de Voort (1989). Op het eerste
gezicht zouden deze resultaten inderdaad kunnen worden gezien als bewijs voor de
stelling dat de televisie negatief inwerkt op het lezen van kinderen. Zo eenvoudig
liggen de zaken echter niet. Dit onderzoek betreft namelijk slechts correlaties en
geen oorzaak/gevolg-verbanden. De onderzoeken laten niet zien dat televisie er de
oorzaak van is dat sommige kinderen lager scoren voor lezen. Andere interpretaties
van het correlatieve verband zijn eveneens mogelijk. Het verband kan men
bijvoorbeeld even goed verklaren door te veronderstellen dat kinderen die uit zichzelf
toch al niet graag lezen (of het minder goed kunnen), gewoonweg de televisie vaker
als tijdverdrijf kiezen. In deze interpretatie is het televisiekijken niet de oorzaak,
maar het gevolg van gebrekkig lezen.
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7.2 Frequentie
De vraag moet dus opnieuw worden gesteld: heeft televisie een negatieve uitwerking
op het lezen en op het leren omgaan met literatuur? Wanneer men de vraag zo stelt,
dan moeten we haar in haar algemeenheid ontkennend beantwoorden. De reden
daarvoor is eenvoudig: sommige programma's voor kinderen hebben een uitgesproken
literair karakter en leveren zonder meer een positieve bijdrage aan het literaire
socialisatieproces van kinderen (zie hoofdstuk 5). Anderzijds kan datzelfde moeilijk
worden gezegd van andere programma's. Ook wanneer de televisie niet globaal als
boosdoener moet worden beschouwd, dan nog is het mogelijk dat bepaalde
programma's - vooral als deze frequent worden bekeken - negatief doorwerken op
het lezen van kinderen. Anders gezegd: de vraag kan niet worden beantwoord zonder
dat we ook aandacht besteden aan de frequentie waarmee elk van de betreffende
media wordt gebruikt. Het is duidelijk dat elke monocultuur in dit opzicht ‘gevaren’
meebrengt. Een kind dat dagelijks zes uur voor de beeldbuis doorbrengt, wordt daar
waarschijnlijk niet beter van. Maar we vinden een kind dat elke dag zes uur leest,
waarschijnlijk ook niet gezond. Daar zijn ook goede redenen voor aan te voeren. Het
lijkt aannemelijk dat televisie en boek als medium ieder specifieke (ten dele van
elkaar verschillende) mogelijkheden bezitten, mogelijkheden voor het verstrekken
van informatie, voor het beleven van spanning of ontroering, of voor het ontwikkelen
van inzicht. Naast die mogelijkheden heeft elk medium ook beperkingen; er zijn
eisen waaraan het als medium niet zo goed voldoet. Bij gebruik van beide media
heffen de beperkingen elkaar waarschijnlijk in zekere zin op: wat het ene medium
niet (zo goed) kan, kan het andere juist wel. Een kind dat zich echter overdadig op
één medium concentreert, loopt alleszins kans op eenzijdigheid. Een evenwichtige
spreiding van vrijetijdsactiviteiten over meerdere media daarentegen brengt minder
gevaren mee. Overigens moet men zich in dergelijke discussies hoeden voor een
polarisatie tussen slechts twee mogelijkheden (televisie en lezen). Daarnaast is er
immers een hele scala van andere activiteiten die kinderen kunnen ondernemen: viool
spelen, sport beoefenen, met vriend(innet)jes spelen, natuurwandelingen maken, met
de jeugdclub gaan stappen, tekenen of kleien. Wanneer televisiekijken slechts één
van die vele activiteiten is, is er waarschijnlijk weinig reden tot bezorgdheid.
Die is er wel wanneer de frequentie van het televisiekijken onevenredig hoog
wordt. In een dergelijk geval wordt de (noodzakelijke) eenzijdigheid van dit medium
niet meer gecompenseerd door andere ervaringen en mogelijkheden. Het is
onwaarschijnlijk dat een kind dat het overgrote deel van zijn vrije tijd voor de buis
zit, als gevolg daarvan over goed ontwikkelde sociale vaardigheden zal beschikken.
Evenmin kan men veronderstellen dat overdadig televisiekijken een gunstige
uitwerking heeft op de leesvaardigheid van de jonge kijker. Nodig is dus een antwoord
op de vraag: hoeveel kijken kinderen in Nederland? En is dit te veel? En zijn er
redenen om aan te nemen dat dit stijgt? Het Continu Kijk Onderzoek van de NOS
geeft (in Rapport B90-110) voor het tweede kwartaal van 1990 cijfers. De tijd die
jongeren aan televisiekijken besteden, verschilt per leeftijdscategorie:
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-

6- tot 8-jarigen: gemiddeld 21 minuten per dag
9- tot 12-jarigen: gemiddeld 35 minuten per dag
13- tot 15-jarigen: gemiddeld 42 minuten per dag
16- tot 19-jarigen: gemiddeld 39 minuten per dag

Zo te zien valt het wel mee met het (overdadig) televisiekijken in Nederland. In het
eerste kwartaal van dat jaar (Rapport B90-062) zag de gemiddelde kijktijd er enigszins
anders uit:
-

6- tot 8-jarigen: gemiddeld 43 minuten per dag
9- tot 12-jarigen: gemiddeld 53 minuten per dag
13- tot 15-jarigen: gemiddeld 54 minuten per dag
16- tot 19-jarigen: gemiddeld 46 minuten per dag

Volgens dit overzicht kijken kinderen gemiddeld elke dag bijna een uur televisie.
Maar ook dit zijn nog geen cijfers om van in paniek te raken, al betekenen ze wel
dat sommige kinderen aanzienlijk méér tijd voor de televisie doorbrengen: het gaat
bij deze cijfers immers om gemiddelden. Uiteraard is het niet mogelijk om een
bepaalde ‘drempel’ vast te stellen, waarboven men ‘te veel’ kijkt. Alles hangt immers
af van wát er bekeken wordt, vaak ook nog van de vraag hoe er gekeken wordt: praat
men achteraf over het programma, stellen kinderen er vragen over, of vormt het
programma aanleiding voor discussies? In het licht van de voorgaande argumentatie
kan men niet stellen dat er in Nederland gemiddeld sprake is van overdadig
televisiekijken door kinderen. In ieder geval verschilt de situatie in Nederland duidelijk
van landen zoals de Verenigde Staten, waar kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar
gemiddeld drie uur televisiekijken; zie Dorr (1986).
Als we afgaan op deze cijfers, is er dus nauwelijks reden tot bezorgdheid. Uit de
eerder geciteerde NOS-cijfers blijkt dat de gemiddelde kijktijd aan fluctuaties
onderhevig is. Die worden waarschijnlijk veroorzaakt door vakanties, schoolwerk,
aanbod, etc. Belangrijker echter is de vraag of de tijd, besteed aan televisiekijken,
over een langere termijn toeneemt. Het onderzoek naar verschuivingen in
tijdsbesteding van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft hierover informatie. In
dit onderzoek, dat de periode 1975 tot 1985 bestrijkt, zijn echter geen kinderen
opgenomen. Wel is gekeken naar de tijdsbesteding van jongeren (12 tot 19 jaar). Het
onderzoeksrapport stelt vast dat het televisiekijken van deze groep is gestegen van
gemiddeld 9,4 naar 13,0 uur per week, een stijging van 38%; zie Knulst & Kalmijn
(1988: 59). Voor deze groep jongeren neemt de tijd die ze gemiddeld aan
televisiekijken besteedt, dus wel degelijk toe. Ook betekent het dat ze gemiddeld
bijna twee uur voor de televisie zitten. Dat is toch ook niet echt weinig. Omgekeerd
daalde de gemiddelde tijd die mensen van twaalf jaar en ouder aan lezen besteden
tussen 1955 en 1985 met 64 procent (Van der Voort & Beentjes 1991).
Maar ook wanneer de gemiddelde kijktijden van kinderen en jongeren eerder laag
zijn, dan nog blijven de bezwaren tegen de televisie vaak gehandhaafd. De heersende
visie binnen onze cultuur kent immers aan lezen een hogere waarde toe dan aan
televisiekijken. Vanuit dit standpunt is elke minuut die aan lezen besteed wordt
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gelijke visie diep in ons denken verankerd is, kan gedemonstreerd worden door het
feit dat de omgekeerde vaststelling vooral op de lachspieren werkt. De bewering ‘het
is de televisie die in zijn bestaan bedreigd wordt door het overdadig lezen’ is zó
onwaarschijnlijk dat we haar op geen enkele wijze ernstig kunnen nemen. Het
vermoeden dat televisie nadelig werkt op de leescultuur, lijkt inderdaad plausibeler
dan de omgekeerde bewering.

7.3 Amusement en beheersing
Waarop is dan de taaiheid van deze zienswijze gebaseerd? Vermoedelijk heeft dit
met het onverholen amusementskarakter van de televisie te maken. Deze verklaring
dient echter nader gepreciseerd te worden. * Op zich heeft niemand er immers iets
op tegen dat kinderen (of volwassenen) zich amuseren: het gaat daarbij immers om
amusement dat in de vrije tijd van kinderen plaats heeft. Bovendien, hebben we zelf
in hoofdstuk 1 de literatuur niet gedefinieerd als teksten die gelezen worden om er
genoegen aan te beleven? Het zou toch al te bizar zijn wanneer men het
onderhoudende karakter van het ene medium zou afwijzen en dat van het andere zou
accepteren. Er is dus meer aan de hand dan de motivering dat televisie amusement
zou verschaffen. Voor een verklaring moeten we terug naar hoofdstuk 2. Daarin
hebben we benadrukt dat het lezen van geschreven en gedrukte literatuur een
aanzienlijke dosis zelfregulering en concentratie vereist. Lezen is slechts mogelijk
bij een hoge mate van zelfbeheersing en ascese. Het genoegen van het literaire lezen
wordt dus betaald met inspanning. Het is - zoals met vrijwel alle kunst - een ‘moeilijk’
genoegen, omdat er inspanning, uithoudingsvermogen en zelfcontrole aan voorafgaan.
Het lezen van een verhaal of een gedicht, van een boek of een sprookje vereist dat
men afziet van de onmiddellijke vervulling van affecten, dat men een hele serie
driftbelevingen uitstelt - en in plaats daarvan in stilte, geconcentreerd en toegewijd,
zich begeeft in een andere, veelal gefantaseerde wereld. Anders gezegd: voor de
inspanningen die men zich getroost, wordt men ‘beloond’ in de vorm van esthetisch
genoegen.
Hoe anders is dit bij het bekijken van de meeste televisieprogramma's. Om te
beginnen is dit, in tegenstelling tot het lezen, niet een eenzame bezigheid. Men hoeft
ook geen stilte te bewaren. Men kan lucht geven aan zijn emoties, elkaar (of het
programma) becommentariëren, rondlopen, roepen, eten en drinken. De mate waarin
televisiekijken affectbeheersing vereist, is slechts een fractie van wat voor het lezen
van zelfs een eenvoudig verhaal nodig is. De amusements-industrie, die de televisie
grotendeels is, levert programma's die voor het overgrote deel een gemakkelijke
vorm van vermaak bieden, die geen inspanning vereisen en die weinig eisen stellen
aan de mate waarin de kijker zich op het programma moet concentreren. Hoewel dat
niet voor alle televisieprogramma's geldt, kan de overgrote meerderheid van wat de
televisie aan vermaak biedt zonder veel inspanning worden gevolgd en genoten.
Daarin ligt het wantrouwen dat onze cultuur, die op zelfdiscipline gebaseerd is, tegen
televisiekijken heeft.
*

De hier voorgestelde argumentatie is voor het eerst ontwikkeld door dr. W. Knulst.
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Dit inzicht is het duidelijkst uitgewerkt in de civilisatietheorie van Norbert Elias
(1982): als gevolg van steeds complexer wordende afhankelijkheidsrelaties in moderne
geïndustrialiseerde staten moeten individuen een steeds grotere gedragsbeheersing
aan de dag leggen. Dat weerspiegelt zich ook in esthetisch opzicht; waar de
middeleeuwse mens zich nog ongeremd kon uiten in carnavaleske gebeurtenissen
en obscene fabliaux of boertige kluchten, (her)introduceert de Renaissance de
esthetische distantie en benadrukt ze het belang van de vorm. Het kennisnemen van
literatuur wordt nu een geciviliseerde onderneming die studie vereist. Het ongeremde
en vrijwel niet gedisciplineerde amusement dat de televisie thans biedt, laat zich
moeilijk rijmen met de esthetische normen die zich in de voorbije eeuwen hebben
ontwikkeld.
Voor de literatuurwetenschap geldt een gelijksoortig perspectief. Een van de oudste
adagia over de literatuur is Horatius' utile dulci: in de literatuur wordt het nuttige
(utile) aan het aangename (dulci) gepaard. Het genoegen dat men aan het lezen van
literatuur beleeft, is een genoegen dat met kennisverwerving samengaat. Een dergelijk
genoegen is kwalitatief anders dan het soort amusement dat de televisie vaak verschaft,
omdat hierbij geen kennisverwerving wordt nagestreefd of bereikt. Nogmaals voor
alle duidelijkheid: dat geldt niet voor alles wat op de televisie te zien is. In
programma's zoals Sesamstraat, de Stratemaker Op Zee Show, J.J. de Bom of Het
Klokhuis is de oude harmonie tussen leren en plezier, die tot het einde van de
achttiende eeuw in de cultuur gangbaar was, weer helemaal aanwezig. Hiëronymus
van Alphen schrijft in zijn Proeve van kleine gedigten voor kinderen in 1779: ‘Mijn
spelen is leren, mijn leren is spelen’. Na de Verlichting, en grotendeels als gevolg
van de romantische bewegingen, wordt deze harmonie doorbroken: het spelen, het
creatieve, het originele worden gescheiden van het leren. Die scheiding bepaalt nog
steeds de verschillen in waardering binnen onze cultuur ten aanzien van het lezen en
het televisiekijken.
Maar is televisie dan inderdaad ook gemakkelijker dan lezen? Er zijn toch ook triviale
en gemakkelijke boekjes? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, moet
men uiteraard over vergelijkbare dingen praten. Het heeft weinig zin om een
experimentele televisiefilm gemakkelijker te noemen dan een boekje uit de
Kameleon-reeks. Er is echter ook ernstig onderzoek gedaan naar de mentale processen
van kinderen tijdens het lezen en tijdens het televisiekijken, voor zover het
vergelijkbare produkten betreft. De resultaten daarvan zijn tamelijk eenduidig en
komen er vrijwel alle op neer dat televisiekijken globaal gesproken inderdaad minder
geestelijke inspanning vergt dan het lezen; zie Salomon (1983) en (1984) en
Csikszentmihalyi & Kubey (1981). Dat betekent dus, als we de eerdere argumentatie
betreffende de frequentie van mediumgebruik hierbij betrekken, dat kinderen die
veel lezen gemiddeld meer mentale inspanning leveren dan kinderen die veelvuldig
televisiekijken. Samen met de extra affectbeheersing, rust en concentratie biedt lezen
dus een gemiddeld grotere mogelijkheid tot intellectuele activiteit. In die zin zijn de
in onze cultuur geopperde bezwaren tegen frequent televisiekijken, en parallel daarmee
een hoge waardering voor het lezen, niet helemaal ongegrond. Uiteindelijk is onze
samenleving in hoge mate op rationaliteit gegrondvest. In zo'n maatschappij kan het
moeilijk anders dan dat complexere intellectuele activiteiten automa-
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tisch hoger gewaardeerd worden. Men kan natuurlijk de rationele grondslagen zelf
van onze maatschappij ter discussie stellen, vanuit die positie ook het ‘moeilijke’
lezen verketteren en een campagne voor meer ongeremd amusement voeren. Dan
praten we echter over heel andere zaken. Waar het hier om gaat, is het gegeven dat
in een samenleving als de onze waardering voor het lezen en wantrouwen tegen
overdadig televisiekijken een onvermijdelijk gevolg zijn van de manier waarop onze
cultuur in elkaar zit.

7.4 Effecten van televisiekijken
We kunnen de voorgaande argumentatie nog uitbreiden, doordat er over de effecten
van televisiekijken wel degelijk één en ander bekend is. Er is in empirisch onderzoek
inderdaad een verband vastgesteld tussen het televisiekijken en de cognitieve
vermogens van kinderen. Vier algemene factoren treden daarbij op de voorgrond:
fantasie, creativiteit, leesvaardigheid en reflectie. In de eerste plaats is aangetoond
dat de fantasie van kinderen meer gestimuleerd wordt door verbaal dan door
audiovisueel gepresenteerde informatie; zie Beentjes (1991), Greenfield &
Beagles-Roos (1988); Greenfield, Farrar & Beagles-Roos (1986), en Meline (1976).
Dit bevestigt wat menig volwassen lezer uit ervaring weet: het lezen van een boek
heeft meer mogelijkheden tot het ‘zelf invullen’ van het verhaal dan bijvoorbeeld
een verfilmde versie van datzelfde boek (die daardoor ook vaak tegenvalt). Zo vonden
onderzoekers dat kleuters minder gemakkelijk een speelkameraadje konden fantaseren
naarmate ze vaker televisie keken; dezelfde kinderen bleken op achtjarige leeftijd
nog steeds relatief minder fantasierijk in hun spel te zijn; zie Singer & Singer (1981).
Daarnaast lijdt ook de creativiteit van kinderen onder het televisiekijken. De
vaardigheid van kinderen om zoveel mogelijk gebruiksmogelijkheden voor één object
te bedenken (een bepaald type creativiteitstest), verminderde sterk na de introducering
van de televisie in hun stad; zie Harrison & Williams (1986); vergelijk ook Greenfield
(1984: 80). Ook bleek de leesvaardigheid van kinderen terug te lopen nadat de
televisie haar intrede had gedaan; zie Hornik (1978) en Corteen & Williams (1986).
Verder heeft onderzoek laten zien dat wanneer het televisiekijken van zesjarigen
beperkt wordt, dit hun intellectuele impulsiviteit deed afnemen en hun reflectiviteit
juist deed toenemen; Gadberry & Schneider (1978). Greenfield (1984) merkt hierover
op:
The predominance of television and film in children's media diet means
that children are not being given models of reflective thought, for film is
forced to portray internal thought through external action. This shortage
of reflective models may be one reason why heavy television viewing
seems to cause an impulsive style of thought and behavior. (p. 83-84).
In zijn algemeenheid is dit natuurlijk niet helemaal accuraat. Praatprogramma's met
achtergrondinformatie, documentaires of Teleac-cursussen bieden de kijker heel wat
mogelijkheden tot reflectie. Greenfield doelt waarschijnlijk echter op de typische
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personages weer te geven. In die zin staan televisie en literatuur als media inderdaad
op gespannen voet met elkaar.
Wanneer we deze resultaten overzien, dan lijkt de bezorgdheid van vele ouderen
over het vele televisiekijken van kinderen niet ongegrond. Voor zover we weten,
heeft dit in ieder geval op enkele cognitieve vaardigheden een nadelig effect. En
zoals we hebben gezien, staan dergelijke vaardigheden in onze cultuur in hoog
aanzien. Maar, opdat er sprake zou kunnen zijn van een negatief doorwerken van de
televisie, moet de kijkfrequentie boven een bepaald niveau liggen, zodat er weinig
mogelijkheden zijn om televisie-invloeden te compenseren. In dat verband is het
belangrijk om te weten of televisiekijken ook monopoliserend werkt, of het met name
bewerkstelligt dat een kind ook minder gaat lezen. Om die vraag te beantwoorden,
nam men in een onlangs in België uitgevoerd experiment in twintig gezinnen (van
frequente kijkers) het televisietoestel gedurende drie weken weg. Uit observaties
bleek inderdaad een toename van het lezen van boeken en tijdschriften; zie De Meyer,
Hendriks & Fauconnier (1987). Ook de studies van Gadberry (1980) leverde
soortgelijke resultaten op. In Nederland is door Knulst & Kalmijn (1988: 169)
vastgesteld dat tussen 1975 en 1985 het lezen van boeken in frequentie gedaald is,
corresponderend met een (in verhouding grotere) toename van tijd besteed aan
televisiekijken. Koolstra e.a. (1991) komen in hun studie tot gelijksoortige conclusies:
‘In deze studie is empirisch aangetoond, dat de televisie het boeken lezen kan
hinderen.’ (p. 260) Er zijn dus wel degelijk aanwijzingen dat televisiekijken het lezen
kan verdringen. Natuurlijk past ook hier weer enige relativering. Het is niet zo dat
wie een keertje voor de beeldbuis gaat zitten, voor de rest van zijn leven niet meer
aan lezen toekomt. Een dergelijke relativering moet echter wel in een juist perspectief
geplaatst worden. Knulst en Kalmijn (1988) doen dat op een voortreffelijke en
genuanceerde wijze; vandaar dat een uitvoerig citaat uit hun rapport aan het eind van
dit hoofdstuk op zijn plaats is.
Al deze relativerende kanttekeningen kunnen niet verhelen dat het lezen
van gedrukte teksten sinds 1975 een meer uitgesproken aangelegenheid
is geworden van hoger opgeleiden en publieksgroepen op rijpere leeftijd.
Onder jongeren, en speciaal onder jongeren met lager scholingsniveau, is
lezen een meer uitzonderlijke bezigheid geworden. Deze ontwikkeling
heeft zich voorgedaan in een periode waarin meer individuele methoden
bij het leesonderwijs ingang vonden, regelmatig promotiecampagnes voor
jeugdboeken op scholen en in de boekhandel plaatsvonden, en het lenen
van lectuur in openbare bibliotheken voor jongeren gratis werd. Geen van
die stimulerende maatregelen heeft kunnen tegenhouden dat speciaal veel
jongeren minder zijn gaan lezen om meer televisie te kunnen kijken. Met
reden mag daarom worden betwijfeld of er op dit terrein nog extra
maatregelen kunnen worden ontwikkeld die betere resultaten zouden
kunnen boeken. Leren lezen doet men op school, een instelling die nog
binnen de publieke invloedssfeer valt, maar plezier leren krijgen in lezen
moet thuis gebeuren. Als thuis niet het geschikte leesklimaat heerst en de
televisie het huiselijke amusementsleven domineert, lijken
leesbevorderende maatregelen van buitenaf tamelijk machteloos. (p. 158-9)
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8 Lees-niveau
Lezend kind
Uit de schoolbibliotheek krijg je een boek. ... Een week lang was je geheel
overgeleverd aan het spel van de tekst, die je mild en stilletjes, dicht en
onophoudelijk als sneeuwvlokken omving. Met een grenzeloos vertrouwen
trad je er in binnen. De geheimzinnige stilte van het boek, die je steeds
verder lokte!
Walter Benjamin,
Over kinderen, jeugd en opvoeding.
Amsterdam: Arbeiderspers, 1977, p. 83.
Doemdenken is weinig vruchtbaar, het hoofd in het zand steken evenmin. Vandaar
dat dit hoofdstuk begint met een realistische verwijzing naar onderzoek over het
lezen op school. Het rapport van Wesdorp (1985) heeft laten zien dat 7% van alle
zesdeklassers in het lager onderwijs als functioneel analfabeet bestempeld kon worden.
Natuurlijk valt er op dat onderzoek wel wat af te dingen. En niet alles wat de
onderzoekers vonden, was verontrustend: veel kinderen noemden lezen op school
‘leuk’, één vijfde van de kinderen vond het zelfs hét leukste vak.
Desalniettemin kunnen we de gevonden uitkomsten van het rapport Wesdorp
nauwelijks anders dan onthutsend en shockerend noemen. Ze worden overigens door
andere uitkomsten bevestigd. Er leven in Nederland ongeveer 500.000 volwassen
analfabeten. (De schattingen lopen uiteen van 300.000 tot 700.000; een onderzoek
van de KUN toonde in 1977 in ieder geval aan, dat 4 tot 5% van de volwassenen in
Nederland an- of semi-alfabeet is). Het betreft in vrijwel alle gevallen volwassenen
die een gewone schoolloopbaan achter de rug hebben. En een door de Europese
Gemeenschap gefinancierd onderzoek liet zien dat in de EEG 94% van alle analfabeten
vroeger gewoon op school heeft gezeten.
Verschillende verklaringen voor deze situatie zijn mogelijk:
1 de kinderen van nu zijn veel dommer dan de kinderen vroeger;
2 de leraren van nu zijn veel dommer;
3 de ouders van nu zijn veel dommer;
4 de lerarenopleiders van nu zijn veel dommer;
5 de hele wereld wordt steeds dommer.

Ik heb deze verklaringen niet zelf uitgevonden: men hoort ze voortdurend om zich
heen. Op het feestje en in de politieke redevoering, op de bus en in de tram, in het
zwembad en aan de telefoon. Of men leest ze nog eens in de krant. Wie heeft gelijk?
Niemand. Geen van deze ‘verklaringen’ is mijns inziens juist. De overtuiging dat
onze tijd tot één van de domste in de geschiedenis moet worden verklaard, lijkt
enigszins in strijd met de feiten. Als we willen verklaren waarom het leesonderwijs
zo faalt, althans voor een aanzienlijk deel van de bevolking, kunnen we niet onze
toevlucht nemen tot loze zinnen als de zojuist genoemde. Zoals we aanstonds zullen
zien, heeft lezen namelijk - geheel in tegenstelling
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tot wat we gewend zijn te denken - weinig met slimheid te maken. Maar eerst verdient
nog een andere studie onze aandacht.

8.1 De studie van Tellegen en Catsburg (1984)
In dit onderzoek gaat het om een evenwichtige steekproef van 1600 kinderen in heel
Nederland, uit kansarme en kansrijke gezinnen, van rooms-katholieke,
protestants-christelijke en openbare scholen, in de stad en op het platteland. De
onderzoekers deden drie metingen: één in groep 6 van de basisschool, één in groep
8 en één in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Enkele resultaten laten we
hier volgen.
In de eerste plaats valt op dat kinderen uit kansarme en kansrijke milieus in hun
vrije tijd evenveel lezen zolang ze op de basisschool zitten. Echte verschillen in dit
opzicht duiken pas in de loop van het voortgezet onderwijs op. Bovendien stellen de
onderzoekers geen uitgesproken verschillen vast tussen de leesvaardigheid van
kinderen uit deze twee milieus in de vierde klas, terwijl die er wél zijn in de zesde
klas. (Tussen haakjes: het verband tussen leesvaardigheid en veel in vrije tijd lezen
is ook niet zo evident: meisjes lezen in het algemeen méér in hun vrije tijd dan
jongens, terwijl jongens gemiddeld toch hoger op leesvaardigheidstoetsen scoren.)
We moeten dus concluderen dat niet de aanleg of het milieu van het kind op zichzelf
voldoende verklaring voor falend leesonderwijs bieden, want aanvankelijk - in ieder
geval nog tot de vierde klas - zijn er weinig verschillen te bespeuren. Sommige
verschillen treden pas na de basisschool aan het licht.
Ook bleek dat er grote verschillen zijn tussen de kinderen onderling. Op basis van
die verschillen kunnen vier groepen worden onderscheiden. In de eerste plaats zijn
er de leesfanaten (ongeveer 33% van de kinderen!): het betreft kinderen die veel
lezen, en als belangrijkste kenmerk gemeen hebben dat ze dat in hoofdzaak doen
voor hun geestelijk evenwicht. Boeken maken een diepe indruk op hen, ze lezen
wanneer hun omgeving bedreigend op hen inwerkt, of als ze zich door
omstandigheden niet lekker in een situatie voelen. Daarnaast is er een groep van
doorsneelezers (weer ongeveer 33%). Ze lezen niet extra veel, maar ook niet weinig.
Ze lezen, net als de ‘fanaten’, voor hun geestelijk evenwicht, maar dan niet speciaal
zoals die eerste groep, wanneer ze een probleem hebben. Wat deze twee groepen
betreft, mag het onderwijs zichzelf best gelukwensen: voor twee derde van de
leerlingen verloopt het lezen met veel succes en met veel plezier. Dat geldt helaas
niet voor de volgende groep.
Bijna een kwart van de leerlingen bestaat uit moeizame lezers. Als hun geestelijk
evenwicht onder druk komt te staan, grijpen ze niet naar een boek, maar luisteren ze
naar muziek, kijken televisie, of zoeken iemand om mee te praten. Dat betekent in
de praktijk dat ze relatief meer van ouderlijke toestemming afhankelijk zijn. Ook is
duidelijk dat hun houding ten aanzien van boeken er niet één is van positieve
waardering. Dat boeken de mogelijkheid tot troost, ontsnapping aan de dagelijkse
problemen of tot spanning (en ontspanning) kunnen bieden, blijft kennelijk voor
deze groep een goed bewaard geheim. Ten slotte onderscheiden Tellegen & Catsburg
nog een groep (ongeveer 10%), in het algemeen kinderen die lezen niet moeilijk of
vervelend vinden, maar er gewoon niet toe komen.
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Het is interessant om na te gaan wat er met de groep van moeizame lezers gebeurt
de loop van het lager onderwijs. Men zou verwachten dat het onderwijs deze kinderen
helpt om met dit leesprobleem in het reine te komen. De werkelijkheid is echter
minder flatterend. Tellegen & Catsburg rapporteren juist het omgekeerde: de groep
van moeizame lezers stijgt namelijk in de loop van het basisonderwijs: van 21% in
groep 6 naar 27% in groep 8. Weliswaar geen spectaculaire toename, maar toch zeer
opmerkelijk na die twee jaar extra onderwijs. De onderzoekers merken fijntjes op,
dat hieruit dus wel degelijk blijkt dat het onderwijs een invloed op de leeshouding
en het leesgedrag van kinderen kan uitoefenen. Helaas gaat die invloed niet in de
richting waarin men hem gaarne zou zien.
Concluderend mag men stellen dat, als we het onderzoek van Tellegen & Catsburg
mogen geloven, het leesonderwijs kennelijk zijn eigen problemen creëert. Dat lijkt
een onontkoombare interpretatie: als er in de zesde klas bij meer kinderen
leesproblemen voorkomen dan bij diezelfde kinderen in de vierde klas, dan is het
onderwijs er kennelijk in geslaagd een probleem in het leven te roepen dat er
aanvankelijk bij sommigen van die kinderen (nog) niet was. Ook hier zou men weer
kreten te hulp kunnen roepen: ‘kinderen worden dommer naarmate ze ouder worden’,
‘leraren uit de zesde klas zijn minder goed dan die uit de vierde klas’, etc. Maar aan
dergelijke verklaringen - ook al hoort men ze geregeld - kan men toch geen ernstig
geloof schenken.
In het voorbijgaan zij opgemerkt dat dergelijke resultaten ook voor andere aspecten
van het taalonderwijs zijn vastgesteld. Zo vond Assink (1983) in een vergelijking
tussen de spelling van leerlingen in groep 6 en 8 dat deze laatsten wel minder fouten
tegen bepaalde soorten werkwoorden (namelijk de ‘klank-onzuivere’) maakten, maar
terzelfder tijd stelde hij vast dat leerlingen in groep 8 méér fouten maakten tegen
andere categorieën werkwoorden (namelijk de ‘klank-zuivere’). Het ongeluk wil nu
dat de tweede groep werkwoorden in het Nederlands veel frequenter voorkomt,
waardoor er dus, in absolute getallen gemeten, in groep 8 meer fouten tegen de
werkwoordspelling werden geschreven. Peeters & Pepermans (1982) vonden
vergelijkbare resultaten, zij het dat de toename van het foutenpercentage tussen de
groepen 6 en 8 iets geringer was. Met andere woorden: ook op het gebied van de
werkwoordspelling creëert het onderwijs problemen die er aanvankelijk niet waren.
Men vraagt zich uiteraard - terecht - af hoe dat mogelijk is. Hoe, met andere
woorden, het mogelijk is dat de problemen toenemen - in weerwil van goede
bedoelingen en ernstige inspanningen. De meest plausibele verklaring is misschien
nog dat het onderwijs niet kan doen wat het wil, maar zelf onderhevig is aan
mechanismen die zijn goede bedoelingen ondergraven. Essentieel in die redenering
is het feit dat ons handelen vaak niet het effect heeft dat we ervan verwachten. Vooral
de wijze waarop de institutie ‘school’ het handelen van leerkrachten en leerlingen
beïnvloedt of in bepaalde richtingen dwingt, is van centrale betekenis voor het ontstaan
van dergelijke mechanismen. Daarom zullen we aan deze invloed van de institutie
de nodige aandacht moeten geven; het volgend hoofdstuk zal daar dieper op ingaan.
Maar hoe moet het dan verder? Want het valt ook niet te ontkennen dat het ambt
van lera(a)r(es) niet gemakkelijk is. Vele leerkrachten zijn overspannen of
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die grens nabij: de eisen die aan hen gesteld worden, stijgen voortdurend. De
vermoeienis neemt alom toe - en de vreugde af. Hoe moet men van een dergelijk
vermoeid corps verwachten dat het zulke diepgaande en moeilijke problemen kan
oplossen, naast de bestaande problemen die er al zijn en waar het dagelijks onder
dreigt te bezwijken? Een antwoord op die vraag lijkt niet gemakkelijk te vinden.
Toch is het leren lezen een simpel proces, goedkoop en gemakkelijk te realiseren.
In dit verband is het werk van Glen Doman bijzonder relevant.

8.2 De studie van Doman (1975)
Het onderzoek van Doman (1975) richt zich op vroeg-lezende kinderen. Voor alle
duidelijkheid: het gaat om kinderen die volledig zelfstandig kunnen lezen vóór ze in
groep 3 van de basisschool komen. Vooraf wil ik even vertellen wat ik er zelf uit
eigen ervaring over heb mogen leren. Ik ken twee van dergelijke kinderen, die van
een Engelse vriend. Beiden hebben ze volgens de methode van Doman leren lezen
(van hun moeder), op een zo prille leeftijd dat het alle schoolse verbeelding tart,
waardoor we misschien met ongeloof worden vervuld. Het meisje in dit gezin las
toen ze 2½ jaar was (ze was begonnen met 18 maanden). Ze las toen boeken voor
zichzelf, als ze er zin in had. Op 2 1/2-jarige leeftijd kon dit kind dus de eigen lectuur
die het verkoos, zelfstandig en in de volledige en ware zin des woords, lezen. Ze is
nu student aan de universiteit, hoogbegaafd en creatief. En de snelste lezer die men
zich kan voorstellen. Ze leest een boek van enkele honderden pagina's in een uurtje
uit. En begint dan vrolijk aan een ander. En ze heeft alle elementen uit het verhaal
dan zó verwerkt, dat men er jaloers op kan zijn. En bovenal: ze houdt van lezen.
Lezen was voor haar als kind geen corvee, geen school- of huistaak, maar iets wat
ze met intens plezier en met overgave deed, een activiteit waaraan ze zelf kennelijk
heel wat intellectuele en emotionele vreugde beleefde.
Dergelijke verhalen doen lezers vaak de wenkbrauwen fronsen: dat kan nooit goed
gaan, zoveel intellect, denken we dan als volwassenen. Ik moet hen echter (tot mijn
genoegen) teleurstellen. Het betreft hier een volstrekt normaal, gelukkig en
evenwichtig meisje, sociaal zeer vaardig, dat bovendien erg van sport houdt en op
nauwelijks enige wijze hinder ondervindt van haar leesvaardigheid. Wellicht wil
men dit nog geloven, maar wenst men het als een hoogst merkwaardig en uitzonderlijk
geval af te doen. Er is echter nog haar broertje, drie jaar jonger. Hij was er wat minder
snel bij, want hij kon pas lezen toen hij 3½ jaar was. Hij is ook niet zo'n lees-fanaat
als zijn zus, en leest ook niet zo griezelig snel, maar toch nog aanzienlijk méér en
op een aanzienlijk hoger niveau dan zijn leeftijdgenoten. Ook hij is een volstrekt
gewoon kind, dat wel eens huilt of zich eenzaam voelt, graag snoept en televisie
kijkt, en in het algemeen een heel gewoon alledaags leven leidt. Ook bij hem is het
opvallend hoezeer hij in zijn lectuur opgaat. Ook voor hem is lezen een heel plezierige
en intense activiteit, één die hij, naast voetballen, rennen en computerspelletjes even
hartstochtelijk beoefent.
Tegen die zienswijze (dat het hier volstrekt normale kinderen betreft) valt nog een
ander argument in te brengen: beide kinderen zijn zogenaamd ‘hoogbe-
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gaafd’. Dat klopt bovendien heel aardig. Het zijn immers kinderen uit hetzelfde gezin,
dus met gelijke erfelijke antecedenten. Bovendien gebruikte ik zelf daarnet ook het
woord ‘hoogbegaafd’, toen ik over het meisje sprak. Nu hoeft men niet te ontkennen
dat erfelijkheid en aanleg invloed op ons lezen kunnen hebben. Ook hoeft men zich
niet in het debat te begeven over wat nu domineert: de invloed van onze genen of
van onze omgeving. Waar het hier om gaat, is dat de gevallen van vroeg lezende
kinderen niet helemaal kunnen worden afgedaan met een beroep op aanleg, talent,
erfelijkheid, of speciale begaafdheid. Om te beginnen zijn er heel wat vroeg lezende
kinderen wier broertjes of zusjes helemaal niet zo vroeg met lezen waren, terwijl ze
toch grotendeels hetzelfde erfelijke materiaal van hun ouders meekregen als hun
vroeg, graag, en snel lezende broers of zussen. In een aantal gevallen zijn vroeg
lezende kinderen eerstgeboren kinderen, in een aantal andere gevallen weer niet. Een
veel sterker argument is nog dat veel kinderen leerden lezen op uitermate prille
leeftijd, lang voordat er van enige hoogbegaafdheid of intelligentie sprake kón zijn.
Vaak hadden de ouders zelfs al besloten hun kind op zeer jeugdige leeftijd te leren
lezen vóór het geboren was! Eerder moeten we tot het omgekeerde besluiten: niet
een bijzondere aanleg of potentie maakte het kind tot een uitzonderlijke lezer, maar:
juist dit vroede lezen maakte dat het kind zich later in intellectueel en emotioneel
opzicht ontwikkelde, superieur aan leeftijdsgenootjes en aan wat men gemiddeld van
kinderen verwacht. Kortom, lezen op vroege leeftijd is vaak een belangrijke factor
in de ontwikkeling van hoogbegaafdheid achteraf, en niet omgekeerd. Vroeg lezen
is meestal oorzaak van hoogbegaafdheid, niet gevolg. Er is nog een sterker argument
ten voordele van deze verklaring. En het is in dit opzicht dat het werk van Doman
bijzonder intrigerend is. Het verhaal van Tommy Lunski illustreert dit. Tommy werd
als vierde kind in het gezin Lunski in de VS geboren, echter met een zeer zware
hersenbeschadiging. Toen hij twee jaar was, werd een neurochirurgisch onderzoek
op hem uitgevoerd, wat leidde tot de conclusie dat Tommy tot niet meer dan een
soort plantaardig bestaan in staat was. De chirurg raadde dan ook opname in een
instelling aan voor de verdere duur van zijn leven. Men kan zich voorstellen wat er
gebeurt: de ouders zoeken wanhopig naar andere mogelijkheden voor hun kind.
Uiteindelijk komen ze terecht bij de (thans beroemde) ‘Institutes for the Achievement
of Human Potential’, waar ook Doman werkzaam is. Tommy is op dat ogenblik drie
jaar oud. Hij kan lopen noch kruipen. Van spreken is geen sprake. Een onderzoek
volgt; de ouders krijgen instructies voor een behandelprogramma (dat ze thuis moeten
uitvoeren) en hen wordt gevraagd om na 60 dagen terug te komen. Als dat gebeurt,
kan Tommy kruipen. De ouders zijn enthousiast. Na drie keer 60 dagen kan Tommy
zijn eerste woordjes zeggen: ‘Mummy’ en ‘Daddy’. Dan koopt de moeder, zonder
er verder bij na te denken, een alfabet-boekje voor Tommy. Bij een van de volgende
onderzoeken meldt zij dat Tommy alle letters kan lezen. De stafleden van het instituut
zijn niet gek en geloven haar niet. Tommy is op dat moment vier jaar. Bij elk van de
volgende bezoeken brengt meneer Lunski getrouw verslag uit van Tommy's zogezegde
leesvorderingen, die telkens beleefd doch ongelovig door de onderzoekers worden
aangehoord. Op Tommy's vijfde verjaardag vertelt de vader vol trots dat Tommy nu
ook de Reader's Digest kan lezen. Om de portee van zijn verhaal te bewijzen, krabbelt
hij snel enkele zinnen op een velletje papier en laat deze door Tommy lezen. De hele
staf

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

106
is met stomheid geslagen. De vader: ‘Maar ik heb jullie toch altijd al gezegd dat hij
kon lezen!?’ Waarop het kind, zoals te voorspellen, tot object van bestudering wordt.
Conclusie, in de woorden van Doman zelf:
Tommy met zware hersenbeschadiging en amper vijf jaar oud, kon beter
lezen dan het gemiddelde kind dat twee keer zo oud was - én met volledig
tekstbegrip. Tegen de tijd dat Tommy zes was, kon hij lopen, hoewel dit
nieuw voor hem was, en hij nog wat slapjes op zijn benen stond; lezen
deed hij op het niveau van een elf- tot twaalfjarige. (p. 14)
Voor Doman en zijn team was dit het startpunt voor een onderzoek betreffende onze
opvattingen over de leermogelijkheden van kinderen. Kennelijk zijn we er zo aan
gewend geraakt, kinderen als ‘slim’ of ‘begaafd’ te taxeren, dat we niet meer in de
gaten hebben dat juist die dingen het resultaat van een ontwikkeling zijn. Dat - anders
gezegd - zelfs kinderen die op het eerste gezicht nauwelijks enige mogelijkheden
hebben, nog steeds tot onvermoede ontwikkelingen in staat zijn.
Talloze kinderen zijn sindsdien door Domans team begeleid en bestudeerd,
waaronder heel wat kinderen die hersenoperaties hadden ondergaan, onder meer
hemispherectomie (de chirurgische verwijdering van één van de twee hersenhelften).
Ook bij deze kinderen kon worden vastgesteld hoe snel ze konden leren lezen. In
een groep van 143 kinderen met ernstige hersenbeschadigingen konden alle kinderen
iets lezen, variërend van enkele letters van het alfabet tot hele boeken, na maximaal
tien maanden. En een aanzienlijke proportie van de driejarigen kon moeiteloos zinnen
en kinderboeken lezen.
Ik wil de lezer - tegen die achtergrond - graag deelgenoot maken van een speculatie
die Doman zelf als volgt formuleert:
How long could we look at Johnny, who had half his brain removed, and
see him perform as well as Billy, who had an intact brain, without asking
the question, ‘What is wrong with Billy?’ Why did not Billy, who had
twice as much brain as Johnny, perform twice as well or at least better?
(p. 16)
Het antwoord dat Doman suggereert, is even fascinerend als belangrijk in
onderwijskundig opzicht. Niet de prestatie van het kind met hersenletsel verdient
onze verwondering, maar het feit dat al die doodgewone, normale kinderen kennelijk
geen gebruik maken van het surplus aan hersenen dat de natuur hen heeft meegegeven.
Samengevat en toegepast op het leesonderwijs kunnen de resultaten van Domans
onderzoek als volgt worden geformuleerd.
a De overgrote meerderheid van kinderen leest ver beneden de reële
mogelijkheden.
b Omgekeerd: aan de mogelijkheid om te kunnen lezen voldoen álle kinderen.
De opvatting, als zouden zelfs lichte hersenbeschadigingen al leesmoeilijkheden
(kunnen) veroorzaken, moet definitief naar het rijk van de fabels worden
verwezen.
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een zelfbeschuldiging. Waar mogelijkheden niet tot ontwikkeling komen, daar blijft
de omgeving immers in gebreke. De omgeving van de kinderen is de school. Maar
niet alleen de school. Ook ouders horen tot die omgeving, inspectieleden, ministeries,
en alle anderen die bij de institutie ‘onderwijs’ betrokken zijn. Dit hele sociale
vlechtwerk van mensen, waarin we ons samen met onze kinderen bevinden, verhindert
kennelijk dat deze kinderen hun leesmogelijkheden ontplooien.
Is dit nu zo verwonderlijk of nieuw? Diezelfde omgeving bemoeilijkt ook de
ontplooiing van veel andere menselijke mogelijkheden. Wat in het geval van het
leesonderwijs opvalt, is echter het feit dat er zo'n gigantisch apparaat (het onderwijs)
speciaal voor in het leven is geroepen, een apparaat dat er desondanks niet in slaagt,
deze mogelijkheid, die in elk kind aanwezig is, tot optimale bloei te laten komen.
Sterker nog, kennelijk verhindert het onderwijs op bepaalde momenten zelfs de
elementaire ontplooiing ervan.
Mijns inziens kunnen we daarom onmogelijk de conclusie uit de weg gaan, dat
de wijze waarop het onderwijs thans in zijn algemeenheid functioneert, voor een
behoorlijk aantal kinderen eerder een obstakel is dan een hulp om te leren. In het
recente verleden is steeds weer opnieuw gepoogd, dit probleem op te lossen door de
leraren te voorzien van nieuwe methoden en didactieken. Men kan moeilijk beweren
dat dit proces tot een verbetering van de situatie heeft geleid. Ook dit is weer een
argument dat de eerdere verklaring ondersteunt: de onderwijs-institutie, waarmee
leraren, ouders en kinderen zo nauw verbonden zijn, en waarmee leraren zich niet
slechts beroepshalve, maar ook persoonlijk zijn gaan identificeren, legt - zonder dat
de betrokkenen dat zelf weten of willen, en zonder dat ze daar zelf controle over
hebben - zulke sterke patronen en normen op, dat men het eigen handelen niet meer
in de hand heeft. Anders gezegd: men doet binnen de school heel andere dingen dan
men eigenlijk wil, en dit zonder het te beseffen. Niet de individuele leerkracht is
verantwoordelijk voor de leesproblemen die we eerder hebben gesignaleerd, maar
de (onzichtbare) institutionele krachten die op zijn/haar handelen inwerken en het
leiden en richten. Het zou echter buitengewoon naïef zijn, te denken dat men die
krachten gemakkelijk kan uitschakelen, of dat men ‘buiten’ de institutie om zou
kunnen werken.
Laten we ten slotte nog even terugkomen op het werk van Doman. Op het eerste
gezicht lijken de bereikte resultaten spectaculair en de gebezigde methode doet
revolutionair aan. Maar is dat zo? Is het inzicht dat Doman bereikte, nieuw? In feite
helemaal niet. De belangrijkste figuur aan wie deze eer toekomt, is Maria Montessori.
Al in 1899 bereikte zij grosso modo eenzelfde inzicht; onder haar begeleiding boekten
mentaal gehandicapte kinderen namelijk markante resultaten: een aantal van hen
behaalde staatsexamens in lezen en schrijven voor normale kinderen. Vanaf 1907
paste zij haar methode toe in de ‘Casa dei Bambini’, waar vooral sociaal
verwaarloosde, maar verder normale kinderen werden opgevoed. Centraal in haar
wetenschappelijk werk staat het inzicht in de creatieve potenties van het kind, in zijn
innerlijke drang om te leren, en in het verlangen van het kind om als een zelfstandig
individu behandeld te worden. Het is onloochenbaar dat Montessori tot de
belangrijkste pedagogische denkers van onze eeuw gerekend moet worden, en dat
haar inzichten en methoden grote successen hebben geboekt.
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En toch ... men kan de vraag stellen: hoeveel belangstelling bestaat er nog voor het
Montessori-onderwijs? Ik vrees dat we hier bij een belangrijke oorzaak van de eerder
gesignaleerde leesproblemen zijn beland. De inwendige krachten van de schoolse
institutie hebben tijdens de voorbije decennia zozeer aan invloed gewonnen, dat de
waardevolle bijdragen van vroegere denkers vrijwel volledig verloren dreigen te
gaan. Of: stilzwijgend en zonder zich daarvan bewust te zijn, is de onderwijsinstitutie
bezig de waardevolle elementen uit de eigen traditie overboord te zetten.

8.3 Het literaire lezen
Dit hoofdstuk heeft twee zaleen laten zien. Enerzijds is vastgesteld dat het
leesonderwijs ernstige problemen ondervindt. Twee onafhankelijke onderzoeken
kwamen tot grotendeels dezelfde conclusie. Anderzijds blijkt dat het leren lezen ook
in de meest ongunstige omstandigheden tot goede, soms zelfs tot uitzonderlijke
prestaties kan leiden. Dat kan alleen maar betekenen dat de leesproblemen op school
niet aan leerling-kenmerken te wijten kunnen zijn. Ook bleek de school geen pasklare
oplossingen aan te kunnen bieden. Markant is wel, dat in die gevallen waarin kinderen
een hoge mate van leesvaardigheid ontwikkelen, ze aan lezen ook veel plezier beleven.
Of omgekeerd: doordat deze kinderen plezier in lezen wisten te vinden, gingen ze
het vaker doen, waardoor ze het na verloop van tijd ook veel beter konden.
Kan een uitweg uit de vastgestelde impasse gevonden worden? Kan men de
contradictie oplossen tussen het feit dat alle kinderen met succes kunnen leren lezen
en het gegeven dat dit desondanks op school niet lukt? Ik denk dat dat alleen mogelijk
is wanneer men de in hoofdstuk 1 besproken kenmerken van literatuur echt ernstig
neemt. Daar is gesteld, dat literatuur bestaat als teksten die reflecteren op het handelen,
die groepsvorming kunnen bewerkstelligen en vormen van genoegen verschaffen,
en die bepaalde vormbewerkingen hebben ondergaan. Het eerste kenmerk betekent
dat men over de gelezen teksten moet nadenken, het tweede dat men erover moet
praten met anderen en het derde dat men ervan moet genieten. Het laatste kenmerk
betekent dat men een gevoeligheid moet ontwikkelen voor wat goed geformuleerd,
scherpzinnig verwoord of mooi uitgedrukt is. Wanneer men geen of weinig van deze
kenmerken recht doet, kan het haast niet anders of kinderen worden onverschillig.
De reden daarvoor ligt in wat we in hoofdstuk 3 en 4 hebben gezien: de literaire
vaardigheden van kinderen ontwikkelen zich ook zonder het ingrijpen van
volwassenen. Met andere woorden: kinderen hebben al kennis van de genoemde
kenmerken en ze hanteren die al in hun eigen cultuur, lang voordat de school hen
het lezen tracht bij te brengen. De gedifferentieerde vaardigheden die ze in literair
opzicht hebben opgebouwd, maakt dat hun inhoudelijke en methodische eisen aan
het lezen hoog zijn. Wanneer het onderwijs daarbij aansluit en de processen van
reflectie, groepsvorming, genieten en het ontwikkelen van vormgevoeligheid ernstig
neemt, zijn er voor kinderen reële mogelijkheden om nog meer te leren. Het volgende
hoofdstuk moet laten zien of dat inderdaad ook het geval is.
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Voor het kind zijn de avonturen van de held nog in de wirwar van letters
te lezen als een figuur en een boodschap in het dwarrelen van de vlokken.
Zijn adem hangt in de lucht van de gebeurtenissen en hij voelt alle figuren
langs zich heen strijken. Hij laat zich veel meer met de gestalten in dan
een volwassene. Alles wat er gebeurt en de woorden die er gewisseld
worden treffen hem onuitsprekelijk diep, en als hij opstaat is hij van boven
tot onder besneeuwd met wat hij heeft gelezen.
Walter Benjamin,
Over kinderen, jeugd en opvoeding.
Amsterdam: Arbeiderspers, 1977, p. 83.
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9 Lessen tegen de literatuur
9.1 Contradicties
Lezen leert men meestal op school. De school is de institutie die de
verantwoordelijkheid voor het leren draagt, en dat kost geld. De gigantische financiële
inspanning die de samenleving voor het onderwijs levert, is gebaseerd op de
zienswijze dat kinderen er dingen leren die ze later, vooral in hun beroepsuitoefening,
niet kunnen missen. Lezen is één van die dingen. Het lezen wordt dus voor het leven
geleerd.
Maar tegelijk is de school een institutie die buiten het (gewone) leven staat. De
schoolmuren grenzen haar af van de straat, van het gezin, van de buurt, van de rest
van het leven. Op school leren kinderen in een niet-alledaagse situatie. Deze artificiële
situatie van de school plaatst haar in een moeilijke positie om haar eerste en
belangrijkste opdracht, het leren voor het leven, te kunnen vervullen. We zouden
hier van een paradox kunnen spreken: de contradictie tussen het doel van de school
(leren voor het leven) en het middel waarmee ze dit nastreeft (afgrenzing van het
leven). De school kan echter niet in deze contradictie blijven steken. Er is een
oplossing voor de paradox nodig. In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan
zo'n concrete oplossing ‘in actie’, een oplossing die ‘werkt’, in de zin dat er wel
degelijk onderwijs gegeven wordt. De oplossing draagt echter nog steeds de sporen
van de oorspronkelijke contradictie in zich. Daardoor is ze een schijnoplossing en
voert ze niet echt tot een bevredigend resultaat. Wel kunnen de deelnemers
(leerkrachten en leerlingen) ‘ermee leven’.
Het betreft hier een patroon, een interactie die op een bepaalde wijze gestructureerd
is. Leerkrachten en leerlingen handelen niet willekeurig in de klas. Aan hun interactie
ligt een bepaalde structuur ten grondslag. Die structuur kan worden beschreven en
geanalyseerd. (Voor een uitvoeriger toelichting op de hier beschreven contradicties,
alsook op de analyse van patronen in de schoolse interactie, raadplege men Ten Thije
(in voorbereiding)). Binnen het leesonderwijs op de basisschool opereren meerdere
van deze patronen; voor een beschrijving en kritische analyse daarvan raadplege men
Freeman (1990). We beperken ons hier tot de beschrijving en analyse van één patroon,
dat van het hardop lezen.
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9.2 Hardop lezen
In de eerste plaats dienen we iets te weten over het patroon als zodanig. Moeilijk is
dat niet, want de meesten van ons hebben ermee te maken gehad toen we zelf op
school zaten. Eenvoudig gezegd komt het hierop neer, dat de lera(a)r(es) de leerlingen
om beurten een stukje tekst hardop laat lezen, terwijl de andere leerlingen luisteren.
We kunnen het patroon als volgt schematisch weergeven:

Fig. 9.1 Hardop-lees-patroon

Wat betreft de frequentie van dit soort leesbeurten in het leesonderwijs, is er niet
zoveel bekend. Luidinga & de Vries (1983: 161, 165) noemen het hardop lezen de
meest frequente vorm van leesonderwijs in het lager en voortgezet onderwijs. In het
kader van het zogenaamde niveaulezen wordt de leerkrachten geadviseerd om van
elke vijf leeslessen er vier aan hardop lezen te besteden in de groepen 3 en 4 van het
basisonderwijs en daarna het aantal langzaam te laten dalen, maar toch nog gemiddeld
één uur per week in de groepen 7 en 8 voor hardop lezen te reserveren. En de
Standaard Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs (Antwerpen: Standaard,
1979) stelt:
Over het grote belang van het verzorgd hardop lezen schijnt iedereen het
eens te zijn. Dat is begrijpelijk, want wie op een overtuigende manier een
tekst kan voordragen, bewijst dat hij hem begrepen en aangevoeld heeft.
(III, p. 220)
Gelijksoortige observaties kunnen met betrekking tot andere landen worden gedaan.
De meest gedetailleerde gegevens zijn in Engeland te vinden, dank zij
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het befaamde Bullock Report (1975). Ook daaruit blijkt hoe wijdverbreid het patroon
van het hardop lezen in het Engelse leesonderwijs is:
Three-quarters of the 6-year-olds were expected to read daily from the
books used for reading practice, and almost all the rest at least three or
four times a week. Among the 9-year-olds, 55% were expected to read
from these books daily, 28% three to four times a week, and the remainder
less often. (p. 375, cursivering WvP)
Al bij al mag men aannemen dat het patroon van het hardop lezen voldoende frequent
voorkomt om te veronderstellen dat er de nodige invloed van uitgaat. Dat betekent
dat kinderen (en later volwassenen) hun wijze van denken over en omgaan met
literatuur althans voor een deel ontlenen aan de vele lessen waarin hardop gelezen
werd.

9.3 Functies
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand een bepaalde tekst hardop leest.
We noemen hier de functies van het hardop lezen, in willekeurige volgorde opgesomd.
1 Een economische functie: een tekst wordt hardop gelezen vanwege een
incidentele of permanente schaarsheid aan geschreven teksten in een groep.
Deze praktijk was gebruikelijk tijdens de middeleeuwen, maar kan ook nu nog
voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een dringende ‘last minute’-boodschap aan
een vergadering wordt voorgelezen door de voorzitter, die de enige is die een
kopie ervan heeft.
2 Een distributionele functie: hardop lezen is hier een middel om op efficiënte
wijze informatie te verspreiden. We zien deze functie in het lezen van net
journaal door de nieuwslezer, maar ook wanneer iemand een adres over de
telefoon aan een gesprekspartner dicteert.
3 Een esthetische functie: een tekst wordt voor een publiek voorgelezen vooral
of uitsluitend met het doel dat de toehoorders (esthetisch) genoegen aan de
voordracht beleven. Dit vooronderstelt uiteraard dat de lezer over bijzondere
vaardigheden beschikt om dergelijke genoegens bij de luisteraars op te wekken.
Deze functie vormt de grondslag van theateropvoeringen (zij het dat hier de
tekst eerst nog uit het hoofd is geleerd) en poëziefestivals.
4 Een didactische functie: men leest de tekst hardop om de inhoud ervan beter te
kunnen begrijpen. Een student probeert bijvoorbeeld de betekenis van een
filosofische of wiskundige passage beter te begrijpen door ze voor zichzelf
hardop te lezen. Het hardop lezen van een gebruiksaanwijzing tijdens een
reparatie is eveneens een voorbeeld van deze didactische functie.
5 Een rituele functie: het hardop lezen dient in dit geval het verrichten van een
(godsdienstig, sociaal, cultureel of politiek) ritueel. Centraal staat de vorm, die
grotendeels vastligt (en waarvan niet mag worden afgeweken). Deze functie is
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huwelijk of het beëdigen van politici.
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6 Een controlefunctie: het hardop lezen richt zich in dit geval hoofdzakelijk op
de formulering van de tekst. Bij het schrijven van een tekst bijvoorbeeld, gebeurt
het geregeld dat men een passage hardop leest om te controleren of de zinnen
‘goed lopen’.
7 Een institutionele functie: sommige sociale instituties maken op bepaalde
ogenblikken gebruik van het hardop lezen. Behalve in de religieuze instituties
(waar meestal de rituele functie domineert) gebeurt dit in rechtszaken (het
voorlezen van de aanklacht of het vonnis) of bij het afsluiten van een hypotheek
bij de notaris.

Zoals vaak het geval is met dergelijke functionele typologieën, kunnen ook
mengvormen optreden. Binnen de context van de school bijvoorbeeld, kan het hardop
lezen heel goed gelijktijdig didactische, controle- en esthetische functies vervullen.
Wanneer de leerkracht bijvoorbeeld een gedicht aan de klas voorleest, kan dat zowel
de stilistische gevoeligheid als het esthetisch genoegen van de leerlingen verhogen,
alsook een beter begrip bewerkstelligen van het creatieve proces dat de auteur
doorlopen heeft. Dat dergelijke mengvormen voorkomen, hoeft natuurlijk geen
probleem te zijn voor de typologie als zodanig. In veel gevallen is het toch mogelijk
de diverse functies van elkaar te onderscheiden.
Wanneer we het hardop lezen op school tegen deze achtergrond beschouwen, dan
valt op dat slechts weinig van de genoemde functies aangetroffen worden. Dat wijst
erop dat binnen de schoolse context een verarming van het potentieel optreedt. Niet
het hele spectrum van mogelijkheden die het hardop lezen biedt, wordt op school
geoefend, maar slechts een klein onderdeel daarvan. Overigens hebben we ook in
hoofdstuk 2 al iets dergelijks vastgesteld, doordat ouders kennelijk uitsluitend van
de distributionele functie van het voorlezen aan kinderen uitgaan: wanneer deze
eenmaal zelf kunnen lezen, houden ouders ermee op, terwijl er nog even goed een
andere functie, bijvoorbeeld de esthetische, mee nagestreefd kan worden.

9.4 Oorsprong
Het patroon van het hardop lezen heeft historische wortels in de middeleeuwen, toen
de schaarste aan geschreven teksten het hardop voorlezen ervan in een groep
noodzakelijk maakte. Ook na de uitvinding en de verspreiding van de boekdrukkunst
bleef het patroon bestaan, in de kerk of in het gezin, door het voorlezen uit de bijbel
bijvoorbeeld. Vanuit die bestaande praktijk is het hardop lezen waarschijnlijk in de
schoolpraktijk terechtgekomen, waar het zich ook na de invoering van de leerplicht
verder heeft weten te handhaven.
Dit is op het eerste gezicht merkwaardig, want de permanente beschikbaarheid
van meerdere exemplaren van boeken en teksten (tegen relatief lage prijzen) maakt
het hardop lezen ervan in onze tijd volstrekt overbodig. En ook de religieus-rituele
functie (zoals bij het bijbel-lezen) is in de meeste scholen niet meer aan te troffen.
(Merk op dat er bij het om beurten hardop lezen in de klas evenmin sprake is van

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

een esthetische of didactische functie. Die functies kunnen natuurlijk wél aanwezig
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ter een ander handelingspatroon, dat hier verder buiten beschouwing blijft.) Vanuit
economisch en distributioneel oogpunt is het hardop lezen on school dus
dysfunctioneel. In elke school staat tegenwoordig een fotokopieerapparaat, dat elke
tekst binnen enkele minuten voor gebruik in de klas kan reproduceren. Vanuit dit
gezichtspunt is het hardop lezen een relict uit het verleden, dat strikt genomen niet
meer beantwoordt aan zijn oorspronkelijke functie. We zien hier een eerste spoor
van de contradicties waarvan eerder sprake was: hoewel het hardop lezen zijn
eigenlijke functie verloren heeft, blijft het toch voortbestaan. Nochtans wordt het
door de betrokken leerlingen en leerkrachten niet als een anachronisme waargenomen
of ervaren. Dit vraagt om een verklaring.
De basis waarop de werking van het patroon berust, is de aanname dat het hardop
lezen een indicatie is van leesvaardigheid of leesbegrip. Wie de techniek van het
verklanken van letters, woorden en zinnen beheerst, geeft volgens deze visie blijk
van een goed begrip van de tekst. Omdat tekstbegrip zich in de psyche van de lezer
afspeelt, is het hardop lezen een soort ‘venster’ waardoor de leerkracht inzicht krijgt
in de vaardigheden van de jonge lezer. Het doel is hier duidelijk van institutionele
aard: controle van wat de leerling weet en kan. Dat zou echter betekenen dat het
hardop lezen alleen maar als evaluatie-instrument, als test dus, gebruikt wordt. Dat
is echter geenszins het geval: zoals de cijfers over frequentie al aangaven, gaat het
even goed om een didactische werkvorm. Voortdurend wordt de techniek van het
hardop lezen geoefend. Dat betekent dat men gelooft dat daardoor ook de
leesvaardigheid zelf zal toenemen. Dit geloof, hoe oprecht ook, is echter niet in
overeenstemming met de volgende feiten:
1 Kinderen (én volwassenen) met een povere techniek in het hardop lezen, kunnen
desondanks wat zij hardop lezen adequaat begrijpen.
2 Het is heel goed mogelijk dat een kind (of volwassene) een tekst op uitstekende
wijze hardop leest en er desondanks weinig of niets van begrijpt.

De tweede observatie kan gemakkelijk getest worden: geef enkele goed lezende
kinderen Hegels Fenomenologie van de Geest of Descartes' Over de methode in
handen en vraag hen om een stukje voor te lezen, en de juistheid van (2) kan - althans
in een aantal gevallen - worden vastgesteld. Maar ook de eerste observatie is
gedocumenteerd. Theo Thijssen bespreekt in De gelukkige klas (Amsterdam: Van
Oorschot, 1982) het probleem van Fok, een jongen die onmogelijk een eenvoudige
tekst op een aanvaardbare wijze kan verklanken, maar wel alles begrijpt wat er staat:
Maar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a tot z volkomen
snapt ... dat kan Fok niet. ... (p. 30-31)
Op een ander moment heeft Theo Thijssen de interactie zelf ook vastgelegd:
Vanmorgen leest-ie het zinnetje: - Het kwam er op aan, den vijand vóór
te zijn. Hij maakt daarvan: - Het kwam er óp, - aan de vijanden voor te
zijn. Met nog een extra-nadruk op ‘zijn’.
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Ik vraag: - Wat moesten ze nu?
- De vijand vóór zijn, zegt Fok, d'r eerder zijn dan hij.
- Was dat erg nodig? vraag ik.
- Nou natuurlijk, zegt Fok glimlachend.
- Zo, hoe weet je dat?
- Het staat er.
- Wat staat er dan?
- Dat het er op án-kwam.
- Precies, zeg ik heel voldaan. - Nou, begin dan nog 'es.
Ik had werkelijk weer 'es hoop, dat het zinnetje nu beter zou gaan. Maar
Fok las weer, als 'n volslagen idioot: - Het kwam er óp - aan de vijanden
voor te zijn. (p. 32)
Zoals deze voorbeelden laten zien, bezit de aanname dat het hardop lezen het
leesbegrip weerspiegelt, geen geldigheid. Het hardop lezen op school kan echter
alleen blijven functioneren wanneer men hiervoor de ogen sluit; vergelijk ook Freeman
(1990) en de geciteerde literatuur aldaar. Door de lange geschiedenis van het hardop
lezen en zijn vanzelfsprekende positie in het leesonderwijs komt het bij niemand
meer op om het ter discussie te stellen. De aanname waarop het berust wordt
verdoezeld, en elke referentie aan de onjuistheid ervan moet worden vermeden.
Alleen dan kan het patroon gehandhaafd blijven. Hier treedt de contradictie in alle
hevigheid aan het licht. Dat wordt nog duidelijker wanneer we het volgende voorbeeld
bekijken.

9.5 Van hoof(d)je naar lieveheersbees(t)je
Hieronder volgt een transcriptie van een lesfragment waarin hardop gelezen wordt
in groep 6 van de basisschool. Het volledige patroon neemt ongeveer 20 minuten,
dus ongeveer een halve lestijd, in beslag. De transcriptie is hier veel minder
gedetailleerd dan in hoofdstuk 3, omdat we hier eerder geïnteresseerd zijn in
inhoudelijke aspecten.
1

Ls

2

Maar Milly Molly Mendy.
schudde ernstig haar ho/
hoofdje, en zei

3

O

ja hoofdje, wat vind je
daarvan, G.?

4

Lg

Nou, het is

5
6

toch geen hoofdje maar
hoofje ja
O

Maar er staat hoofdje, want
het is een
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7

hoofd, maar je spreekt niet
uit als je het leest

8

hoofdje maar

9

Lg

hoofje

10

O

hoofje. Weet je nog meer
van

11

die woordjes dat je zo'n
lettertje tussendoor

12

vergeet? ((5s)) ( )? Een
nest. een

13

Lh

Nesje.

14

O

nesje, heel goed. Een tocht,
een tochtje

15

L3

Tochje.

16

een tochje, ja, dat weet ik
eigenlijk zelf niet zo

17

goed hoe je dat zegt. tocht,
tochje Zacht

18

L4

Zachjes.
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19

O

zachjes, ja daar hoor je niet
zo vaak zachtjes.

20

L5

Brandje.

21

O

Brand, ja maar daar hoor je
toch die ‘d’

22

hè, brandje, branje. Kijk bij
hoofdje is die ‘d’

23

een beetje weg, hoofje

24

L6

Lieveheersbeesje

25

O

Lieveheers-beestje, wat
mis je daarbij? Maar

26

L6

De ‘t’.

27

O

het is niet
lieveheerstbeestje

28

L6

Nee, maar ik bedoel

29

beestje

30

O

Beest, beesje, heel goed.
Daar hoor

31

L7

Hondje.

32

O

je hem, want je zegt geen
honje hond,

33

L7

hondje

34

O

hondje, want daar hoor je
die ‘d’ toch wel he?

35

Want die ‘d’ spreek je uit
als een ‘t’. Ik denk

36

nog even aan vuist en
vuisje. Daar heb je zo van

37

die woordjes hè, dat je dat
wel moet schrijven.

38

Ja, lieveheersbeesje,
beesje, ja, oké, ga maar

39

even door meid.

40
41

Ls

‘Een troffel voor vader,
eieren
voor moeder, touw voor
opa, een kluwen wol voor
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42

oma, kippevoer voor oom
en naalden voor tante.

43

Neen Toby, het spijt me,
maar nu kan ik je niet

44

meenemen. Ik heb te veel
om áán te denken.

45

O

46

Nee, de
klemtoon ligt verkeerd hè

Transcriptiesymbolen:
O
L
()
((s))
.
/

= Leraar
= Leerling (aangeduid met nummer of initiaal)
= onverstaanbaar
= pauze in seconden
= korte pauze (1/2 sec.)
= verspreking

Laten we resumeren wat hier gebeurt. De leerkracht onderbreekt de lezende leerling
om te wijzen op een ‘syncope’: de letter ‘d’ wordt in ‘hoofdje’ meestal niet
uitgesproken. De leerlingen wordt vervolgens gevraagd of ze andere voorbeelden
van een dergelijke syncope kennen. Dit voert naar een associatieve reeks voorstellen
door de leerlingen, die telkens door de leerkracht geëvalueerd worden. De reeks
wordt besloten met een voorbeeld (‘vuistje’) van de leerkracht zelf. Wat hier gebeurt,
is dus het vinden van een aantal voorbeelden bij een Nederlandse uitspraakregel.
Het uitgangspunt, lezen wat er staat, door de leerkracht aan het begin van de les
aangekondigd, is hier vervangen door uitspreken wat er staat en heeft niets meer te
maken met leesbegrip.
Daarmee rijst de vraag of deze passage misschien een buitenbeentje in de
betreffende les is. Daarvoor is het nodig om de diverse onderdelen van de les
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Fig. 9.2 Hardop-lees-patroon

aan een onderzoek te onderwerpen. In totaal komen acht leerlingen aan de beurt; bij
elke beurt geeft de leerkracht commentaar. Dat betekent dat onze eerdere voorstelling
van het patroon te eenvoudig was. Figuur 9.2 geeft het gebeuren beter weer.
De commentaren van de leerkracht variëren in aantal per beurt (van 2 bij de tweede
tot 11 bij de derde beurt), maar ook in soort. Een ruwe categorisering voert tot zo'n
twintig verschillende categorieën die in deze les voorkomen. In alfabetische orde
zijn dat:
(a)

aanmoedigen

(b)

correctie

(c)

bedanken

(d)

evaluatie van de beurt

(e)

herhalen

(f)

‘hoeveel boodschappen?’

(g)

klinkerreductie

(h)

‘lezen wat er staat’

(i)

motivering woordgebruik in het verhaal

(j)

niet te snel!

(k)

pauze (interpunctie)

(l)

‘prijs van de wol’

(m)

situatie thuis

(n)

uitspraak van een woord

(o)

vóór-zeggen

(p)

woordbetekenis

(q)

woordklemtoon
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(r)

woord te veel

(s)

woord vergeten

(t)

woord vinden voor een probleem in de
tekst

(u)

woordvolgorde

Figuur 9.3 Commentaren Leerkracht
In totaal worden deze categorieën 56 keer door de leerkracht tijdens de les gebruikt.
Dat kunnen heel korte opmerkingen zijn (bijvoorbeeld voor het afsluiten van een
beurt), maar ook tamelijk lange uitweidingen (zoals in het voor-
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beeld van daarnet). Sommige van deze categorieën hebben met de organisatie van
het patroon of van de klas te maken: (a), (b), (c), (d), (h). Andere hebben betrekking
op uitspraak (zoals hierboven): (e), (g), (j), (n), (o), (q) (r), (s), (u) en pauzeringen
(k). Dit lijstje laat al zien dat de vraag van daarnet negatief beantwoord moet worden:
commentaren van de leerkracht op uitspraak-kwesties zijn niet uitzonderlijk, maar
komen juist redelijk frequent voor: in het totaal 25 keer. Dat wil zeggen dat bijna de
helft van de opmerkingen van de leerkracht aan uitspraak-kwesties is gewijd. Verder
zijn er enkele vragen/opmerkingen met betrekking tot de thuissituatie van de leerling
(m) en het vragen naar woordbetekenissen (p). Dat laatste lijkt te suggereren dat het
om tekstbegrip gaat, maar dat is natuurlijk niet zo: of een leerling de betekenis van
een woord kent, staat los van zijn/haar tekstbegrip.
Slechts vier categorieën hebben direct of indirect iets met het begrijpen van de tekst
te maken: (f), (i), (l), en (t). Dat zijn voor ons de interessantste gevallen, maar ze zijn
wel gering in aantal: slechts vier (van de 56!) opmerkingen van de leerkracht gaan
over de inhoud van de tekst. Laten we elk ervan apart bekijken. Commentaar (f)
komt voor in beurt (3); er is al een stukje tekst gelezen en het verhaal begint vorm
te krijgen: achtereenvolgens vragen verschillende huisgenoten het meisje Milly Molly
Mendy om een of andere boodschap voor hen te doen. De leraar vraagt nu ‘Hoeveel
boodschappen moet Milly Molly Mendy nou halen?’ Het juiste antwoord is ‘zes’;
vervolgens moet leerling nummer zes de beurt overnemen. Er wordt geen verband
met het verhaal gelegd. Overigens is het precieze aantal irrelevant voor het begrijpen
van de tekst; het gaat slechts om het grote aantal boodschappen (wat voor de
hoofdpersoon dus een probleem creëert). In (i) motiveert de leraar het gebruik van
het woord ‘prevelde’ in de tekst. Hier zouden we van een helpende toelichting kunnen
spreken. In commentaar (t) vraagt de leraar welk woord men zou kunnen gebruiken
om aan te duiden dat de hoofdpersoon iets niet meer weet. Het antwoord moet zijn
‘zich iets niet meer kunnen herinneren’; ook dit commentaar vertoont geen relatie
met het begrijpen van de tekst. Resteert (l): dit is een lange uitweiding in beurt (6),
waarin de leraar uitlegt waarom er verschil is tussen de prijzen in het verhaal en zoals
ze in werkelijkheid nu zijn. Ook dit kan men een verklarende toelichting op de tekst
noemen.
We vatten samen. De betreffende les heeft als doel de leesvaardigheid van de
leerlingen te oefenen. Acht leerlingen zijn aan de beurt geweest; de onderwijzer geeft
frequent commentaren of stelt vragen. Van die tussenkomsten heeft een te
verwaarlozen aantal betrekking op wat gelezen wordt; in feite geldt dat uitsluitend
voor (i) en (l). Alle andere interacties gaan over andere zaken. Op een veelal
associatieve manier worden allerlei opmerkingen gemaakt, van zeer diverse aard,
waarvan ongeveer de helft is gerelateerd aan uitspraak-kwesties. Men kan van mening
verschillen over het nut van sommige opmerkingen of over de relevantie ervan, maar
op één punt is na de voorgaande analyse geen meningsverschil mogelijk: dit is niet
een les waarin het lezen geoefend wordt. Is dit, ten slotte, een conclusie die slechts
voor deze ene les opgaat, of mag men haar ook veralgemenen? Voor een afdoend
antwoord is uiteraard meer onderzoek nodig, maar er zijn mijns inziens geen
aanwijzingen dat de geanalyseerde
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les ten aanzien van de hier besproken punten ongewoon of uitzonderlijk zou zijn.

9.6 Vooronderstellingen
Het effect van deze lessen op de verwachtingen die kinderen ontwikkelen ten aanzien
van het lezen van literatuur, kan moeilijk uitblijven. Voor we daar nader op ingaan,
kijken we eerst nog naar de vooronderstelling die aan de les ten grondslag ligt. Die
vooronderstelling wordt in de betreffende leesles op diverse plaatsen door de leraar
verwoord: het gaat erom, te ‘lezen wat er staat’. In de visie van de meeste mensen
is lezen inderdaad het verklanken van letters: de tekentjes op het papier, de letters,
moet je omzetten in klanken, zodat je de betreffende woorden en zinnen vervolgens
kunt uitspreken. Doordat je je eigen taal begrijpt, versta je uiteraard wat je uitspreekt.
Zo ongeveer ziet de algemene vooronderstelling over het lezen eruit; mensen in het
onderwijs vormen daar nauwelijks een uitzondering op. Op deze vooronderstelling
is het hardop lezen gebaseerd: als je de leerlingen maar goed leert verklanken, dan
kunnen ze goed lezen. En om dat goed te kunnen, moet je het regelmatig oefenen.
En omdat in de klas hardop lezen niet met allen tegelijk kan, doen we het om beurten.
Deze visie is onjuist. Dat valt gemakkelijk aan te tonen - eerst door middel van
een proefje. * Leest u daarvoor de volgende Engelse zin aandachtig:
The federal fuses are the ultimate results of scientific investigation
combined with the fruits of long experience.
Kunt u zeggen hoe vaak de letter f in deze tekst voorkomt? Wanneer men deze proef
in een groep doet, stelt men steeds weer hetzelfde vast. Eerst denken mensen: dit is
gemakkelijk, want je ‘leest gewoon wat er staat’, en je telt dan de klanken. Nochtans
is er meteen onenigheid over het juiste antwoord: sommigen zeggen ‘vier’ (dit is de
grootste groep), anderen houden het op ‘vijf’ en soms is er ook een klein groepje dat
meent dat ‘zes’ het goede antwoord is. (Die laatsten hebben overigens gelijk.) Het
gebeurt zelfs dat het goede antwoord pas wordt gevonden, wanneer men samen met
de proefpersonen de letters één voor één aanwijst. Mensen zijn daar verwonderd
over, omdat ze op school geleerd hebben dat lezen gewoon simpel verklanken is ‘wat
er staat’. En ‘wat er staat’, dat zie je toch? Dat kun je toch tellen? De werkelijkheid
is echter, dat mensen zó niet lezen. We lezen voor en met begrip: de omweg via
klanken maakt een geoefend lezer niet. Hoe weten we dat? Simpel genoeg: door de
leesfouten die we maken. Wanneer lezen gewoon was: ‘kijken wat er staat’, dan
zouden fouten redelijk zeldzaam moeten zijn; dat is niet het geval. Vaak gissen we
- en stellen achteraf vast dat dit woord niet goed in de context past, waardoor we
moeten corrigeren.
We weten het nog duidelijker uit een ander gegeven. Mensen kunnen vaak in een
vreemde taal lezen zonder dat ze precies weten hoe ze de betreffende woor-

*

De proef werd mij gesuggereerd door dr. J. Syroit, Vakgroep Arbeids- on
Organisatie-psychologie, KUB.
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den in die taal moeten uitspreken. De klankvorm van zo'n woord heeft men niet nodig
om de betekenis ervan te kennen. Een voorbeeld: hoe spreek je in het Engels het
woord ‘acclimatize’ uit? Ik denk, eerlijk gezegd, dat maar heel weinig
Nederlandstaligen dat weten. Toch zullen slechts weinig volwassenen met kennis
van een beetje Engels dit woord verkeerd begrijpen wanneer men het in een tekst
leest. Hetzelfde geldt voor ‘anaesthetist’ en voor ‘comparable’. In hardop-lees-lessen
zouden talloze fouten tegen de uitspraak van deze woorden verbeterd moeten worden,
terwijl dat voor het trainen van begrijpend lezen alleen maar tijdverlies is. Men kan
natuurlijk tegenwerpen dat de hardop-lees-lessen er juist zijn om leerlingen een goede
uitspraak, ook van hun eigen taal, bij te brengen. Dat is natuurlijk een heel goede
reden, maar het punt is nu juist dat in de gangbare praktijk die lessen daar niet voor
worden opgezet, maar wel voor - zogezegd - het ontwikkelen van een goede
leesvaardigheid. Dat men teksten in een vreemde taal kan lezen, vaak zonder dat
men de betreffende woorden en zinnen goed kan uitspreken, toont aan dat de
vooronderstelling omtrent het lezen als ‘verklanken’ onjuist is.
Er is nog een andere indicatie van deze onjuistheid, namelijk de bewegingen die
de ogen maken tijdens het lezen. In tegenstelling tot de alledaagse opvatting over
het lezen verlopen deze bewegingen niet egaal en ook niet lineair van links naar
rechts. Ze verlopen schoksgewijs en in beide richtingen. Ook blijkt dat de ogen tijdens
het lezen rustpunten hebben, woorden of woorddelen waar ze langer op rusten dan
op de delen van de tekst daartussen. Bekend is ook hoe lang de ogen op deze punten
blijven hangen: gemiddeld zo'n 250 milliseconde, een kwart-seconde dus. Soms gaan
de ogen na zo'n rustpunt verder in de tekst, soms kijken ze ook terug naar een eerder
bekeken deel van de tekst. De oogbewegingen moeten dus als een soort constant
heen en weer lopen door de tekst beschreven worden. Er is echter iets eigenaardigs
aan de hand: gezien de snelheid waarmee sommige van deze oogbewegingen worden
uitgevoerd, is het onmogelijk dat de lezer bepaalde woorden ook waargenomen heeft.
Anders gezegd: de oogbewegingen verlopen dermate schoksgewijs, dat sommige
delen van het gelezene beneden de waarnemingsdrempel blijven. En tóch (zo blijkt
achteraf) heeft de lezer ze geïdentificeerd (en begrepen). Dit is uiteraard alleen
mogelijk wanneer de lezer de betreffende delen als aanwezig heeft verondersteld.
Lezen is dus, in tegenstelling tot onze alledaagse vooronderstellingen, een actief,
zoekend proces: de lezer hanteert op een bepaald ogenblik de hypothese, dat een
bepaald woord op een plaats staat die hij - gezien de richting van zijn oogbewegingen
- niet heeft kunnen waarnemen. Zolang er geen reden is om er anders over te denken,
wordt de hypothese aangehouden. Maar omdat het slechts een gissing is (het woord
zelf is immers niet waargenomen), kan de lezer fouten maken. Wanneer andere
contextuele informatie indicaties in die richting geeft, kan men de hypothese toetsen
door de ogen naar de betreffende plaats in de zin te richten. De fout kan dan eventueel
worden vastgesteld, en de eerdere hypothese verworpen.
Ook studies naar oogbewegingen laten zien dat lezen niet het lineair verklanken
van letters is. Lezen blijkt integendeel een intellectueel veel complexere activiteit te
zijn, één waarbij de lezer permanent zelf op zoek is naar de betekenis van een tekst.
Dit actieve proces wordt in de hardop-lees-lessen nauwelijks geoefend.
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9.7 De leesles tegen de literatuur
Maar de andere leerlingen dan, die volgen toch in stilte de tekst - die lezen dan toch?
Inderdaad is het opvallend hoe stil het in de klas is en hoe rustig de kinderen zich
houden. Toch kan nauwelijks worden volgehouden dat ze erg veel aan lezen doen.
In de eerste plaats is de hoeveelheid tekst door de voortdurende tussenkomsten van
de leerkracht beperkt tot enkele pagina's. Had men de leerlingen individueel in stilte
in het boekje laten lezen, dan was dit een veelvoud daarvan geweest. De woorden
‘in stilte’ in de vorige zin zijn belangrijk, want ze brengen een fundamenteel probleem
van het hardop lezen aan het licht. Dit probleem heeft betrekking op de gemiddelde
leessnelheid. Het is bekend dat het stil lezen van een tekst in het algemeen aanzienlijk
sneller verloopt dan het hardop lezen van diezelfde tekst. De organen, spieren en
weefsels die stemgeluid voortbrengen, werken vele malen trager dan onze ogen en
hersenen die visuele informatie verwerken. Als we als uitgangspunt nemen dat een
geoefende volwassen lezer bij een tekst met een gemiddelde moeilijksheidsgraad
ongeveer 45 seconden nodig heeft voor het hardop lezen van 100 woorden, dan ligt
de snelheid voor het stil lezen ongeveer twee keer zo hoog, dus rond de 20 seconden
voor 100 woorden. Anders uitgedrukt: hardop lezen gebeurt in deze omstandigheden
met een gemiddelde snelheid van ongeveer 130 woorden per minuut; bij stillezen is
dat rond de 250 woorden per minuut. Voor het hardop lezen in de klas betekent dit
dat de leerlingen die stil lezen, in een andere ‘versnelling’ lezen dan de leerling die
hardop leest. De hele klas moet dus permanent het eigen leestempo krachtig afremmen,
zeker wanneer er een leerling aan de beurt is die veel hapert of fouten maakt. Neem
daarbij nog de talrijke tussenkomsten van de leerkracht en de conclusie moet duidelijk
zijn: het lezen gebeurt hier zo traag en zo gefragmenteerd dat van echt lezen geen
sprake kan zijn.
Maar zelfs al zouden de leerlingen erin slagen om hun eigen (stil) leestempo aan dat
van het hardop lezen aan te passen, en ook al zouden de tussenkomsten van de
leerkracht tot het minimale beperkt blijven, dan nog zou de betreffende methode de
ontwikkeling van een adequate leesvaardigheid bemoeilijken. De reden daarvoor ligt
in de typische kenmerken van literatuur die we in hoofdstuk 1 hebben genoemd:
reflectie op handelen, vorming van groepscohesie, aandacht voor vormkenmerken
en het verschaffen van genoegen. Van geen van deze eigenschappen is in deze les
sprake. Dat de gelezen tekst op menselijk handelen reflecteert, is wel duidelijk: de
hoofdpersoon krijgt van haar familieleden zoveel boodschappen, dat er wel
complicaties in haar handelingen moeten ontstaan: ze vergeet en verwisselt dingen
en aantallen, waardoor ze onvoldoende geld heeft, waardoor ze dit probleem weer
moet zien op te lossen, etc. Maar op dit reflectieve aspect wordt in de les niet
ingegaan. Evenmin worden bepaalde vormkenmerken behandeld. Alleen wordt een
(onbelangrijk) detail als de verschillende prijzen besproken, en wordt geteld hoeveel
boodschappen het nu feitelijk waren. Ogenschijnlijk is er in de les sprake van
groepscohesie: de leerlingen zijn stil en onderbreken elkaar niet. Maar die schijn
bedriegt: een gezamenlijke beleving van het verhaal is hier uitgesloten. In feite zitten
de leerlingen ieder gevangen in hun eigen leestempo (voorzover er niet gedroomd
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wordt), wachtend op een beurt. En inhoudelijk zijn ze niet met het gelezen verhaal
bezig, maar met de (uitspraak)fouten die gemaakt worden.
Ten slotte is ook het beleven van genoegen aan de tekst hier onmogelijk. Dit wordt
grotendeels geblokkeerd door de lage snelheid van het hardop lezen. Het vocale
apparaat kan, zoals gezegd, de snelheid van onze hersenprocessen niet volgen. Wil
men echter genoegen kunnen beleven, dan is een bepaalde snelheid van
informatieverwerking vereist. Dit treedt duidelijk aan het licht bij komische situaties.
Daar kan alleen om gelachen worden als ze met de juiste ‘timing’ worden
waargenomen. Wanneer iemand een mop bijvoorbeeld te langzaam vertelt, dan wordt
er niet om gelachen - de humor ontgaat ons dan. Datzelfde kan men vaststellen bij
de projectie van een komische film met een lagere snelheid dan vereist. Zelfs de
typische slapsticks, die anders vrijwel iedereen in de lach doen schieten, hebben geen
effect meer. Ook het beleven van spanning vereist een ‘juist’ tempo; bij een te lage
projectiesnelheid zal zelfs de spannendste thriller geen suspense weten op te roepen.
Humor en spanning, twee typische vormen van het beleven van genoegen bij het
lezen, vereisen dus een niet te lage waarnemingssnelheid. Maar dat is nu precies wat
we bij het hardop lezen vaststellen. Het verhaal dat men leest, heeft best grappige
kanten. Maar het is alsof de klas naar een komische film zit te kijken, die op minder
dan de halve snelheid wordt afgedraaid. Er zijn dan ook geen reacties van de kinderen,
noch in positieve, noch in negatieve zin. En wanneer de leraar plots het lezen laat
stoppen en op iets anders overschakelt, is er geen spijt, geen protest, geen verbazing.
Het lijkt de kinderen totaal niet te interesseren of dit verhaal nu wel of niet gelezen
wordt.
Wat we in deze en dergelijke lessen waarnemen, is dat de leesles gebruikt wordt
tegen de literatuur, tegen het ontwikkelen van literair(e) kennis, smaak, inzicht en
vaardigheden. Er wordt op een willekeurig moment in het verhaal begonnen, op een
willekeurig moment gestopt. Volgende keer gaan we op dat willekeurige moment
gewoon verder. Wat hier gebeurt, is een systematische destructie van literatuur en
literaire vorming. Men vergelijke dit met de rijkdom aan kennis, vaardigheid en
ervaring die het meisje aan het eind van hoofdstuk 3 toonde (haar leeftijd was
ongeveer gelijk aan die van de kinderen van deze klas). De vergelijking toont aan
dat dit mechanisch lezen uit een boekje, op een manier die elk intellectueel niveau
uitsluit, hooguit onverschilligheid tegenover de literatuur kan bewerkstelligen. En
dit gebeurt elke week een aantal uren, jaren achter elkaar.
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10 Wie kan nog lezen?
10.1 Een vooronderstelling
De vraag in de titel van dit hoofdstuk verbergt een vooronderstelling. De
vooronderstelling namelijk dat het vroeger anders geweest zou zijn, beter ook. Is dat
zo? De verleiding om deze conclusie te trekken, kan groot zijn. Vergelijk bijvoorbeeld
wat een Amsterdamse onderwijzer in 1923 schrijft over het vrijetijdlezen van kinderen.
Bij monde van een jonge protagonist merkt hij op:
Een boek. Wat had je aan één boek? Een bibliotheek, daar had je wat aan;
kon je een catalogus bij maken. Maar één boek - al nam je nou het fijnste
boek dat er bestond: De Woudloper. Je las het nog 'es. En dan? Je vader
las het. En je moeder las het. En dan moest je het lenen aan je dooie neefje,
die er toch niks van begreep. ( Thijssen 1923: 118-119)
‘Kees de jongen’ (Kees Bakels), die hier aan het woord is, spreekt vanuit een
armoedeperspectief, niet zozeer als kenmerk van zijn persoonlijke situatie, maar als
typerend voor de hele cultuur waarin hij leeft. Boeken zijn op dat ogenblik nog steeds
relatief schaars en in verhouding zijn het dure consumptiegoederen. De technologie,
nodig om boeken tegen economisch aantrekkelijke prijzen te maken (afgemeten aan
het gemiddelde inkomen van grote bevolkingsgroepen), staat op dat ogenblik nog in
haar kinderschoenen. Van een adequaat distributiesysteem als de openbare bibliotheek
is ook nog nauwelijks sprake. Het aantal titels van nieuw verschijnende kinderboeken
is relatief gering. Ondanks deze beperkte beschikbaarheid van het boek zien we,
althans volgens Thijssens observaties, een grote liefde voor boeken bij kinderen, in
elk geval bij sommige kinderen. Van Kees Bakels zou men rustig kunnen zeggen
dat hij verslingerd is aan lezen en dat hij de weinige boeken die hij kan bemachtigen,
met grote liefde koestert. Zijn verlangen, een vrijwel onbereikbaar ideaal, gaat uit
naar een bibliotheek. Daarbij moeten we ons niet een hedendaagse bibliotheek
voorstellen, getuige het feit dat hij er eigenhandig een ‘catalogus’ van wil maken.
Wie deze situatie vergelijkt met de huidige, kan niet anders dan begrip en sympathie
opbrengen voor de jongen uit Thijssens boek. De leescultuur waarin hij
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leeft is, ondanks zijn eigen enthousiasme voor het lezen, wezenlijk een van relatieve
armoede, waarin de beschikbaarheid van leesmateriaal tamelijk beperkt is.
Daartegenover moeten we onze huidige situatie eerder kenschetsen als een van
overvloed. Het aantal jaarlijks nieuw geproduceerde boektitels is een veelvoud van
wat vijftig jaar geleden verscheen. Er zijn duizenden verschillende kinderboeken
leverbaar. Tussen 1970 en 1990 verschenen er zo'n tweeduizend nieuwe titels alleen
al voor de groep 9- tot 12-jarigen; zie Day (1991). De bevolking is in die tijd
weliswaar eveneens toegenomen, maar niet in dezelfde mate. Grotendeels dezelfde
overvloed en diversiteit kan men vaststellen met betrekking tot het aantal romans,
kranten, week- en maandbladen, tijdschriften, schoolboeken, brochures, catalogi,
sprookjesverzamelingen of dichtbundels.
Kortom, het totale leesaanbod is, vooral na de Tweede Wereldoorlog, gigantisch
gestegen. Dit effect wordt nog vergroot, doordat in die periode de werking van de
openbare bibliotheken enorm is toegenomen: het bestand aan boeken en het aantal
uitleningen is in die periode spectaculair gegroeid. Er zijn in Nederland in het totaal
nu zo'n duizend vestigingen (inclusief bibliotheekbushaltes), dus één vestiging voor
minder dan 15.000 inwoners, met in het totaal zo'n vier miljoen ingeschreven
gebruikers en 165 miljoen uitleningen per jaar.
Met andere woorden, de beschikbaarheid van boeken, tegen economisch
aanvaardbare prijzen, is in de achter ons liggende periode geweldig toegenomen.
Dat kan nauwelijks iets anders betekenen dan dat er thans veel meer dan vroeger
gelezen wordt. Het zou immers nogal absurd zijn, te veronderstellen dat men al die
boeken drukt, (ver)koopt en leent zonder dat ze gelezen worden. Waar Theo Thijssens
jongen zich nog in allerlei bochten moet wringen om toch maar een leesboekje te
pakken te krijgen, kan men zich thans geen gezin meer voorstellen waar kinderen
vanaf de vroegste leeftijd niet al boekjes in hun handen gestopt krijgen. En dat geldt,
zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, voor vrijwel alle sociale groepen in onze
maatschappij. Overigens, het enthousiasme van Thijssens jongen voor het lezen kan
men ook nu nog aantreffen. Zoals in hoofdstuk 8 al is gezegd, kan - volgens het
onderzoek van Tellegen (1987) - ongeveer één derde van alle kinderen rustig als
leesfanaat worden bestempeld, kinderen die erg veel en zeer divers lezen. Kinderen
die de bibliotheek zouden leegroven.
Moeten we dan misschien onze uitgangsvraag anders formuleren: niet dat er minder
gelezen zou worden dan vroeger (want de feiten spreken dat tegen), of dat er minder
enthousiast gelezen zou worden (want dat blijkt evenmin het geval te zijn), maar dat
er - globaal gesproken - vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het gelezene een
daling zou zijn? De vooronderstelling daarbij luidt dat er vroeger meer ‘goede’ boeken
(wat dat verder ook moge zijn) werden gelezen, meer goede literatuur dus. Is dit een
houdbare vooronderstelling? Veel gegevens voor een sluitend antwoord op die vraag
zijn er niet, maar enkele cijfers kunnen voor onze argumentatie nuttige inzichten
bieden. Dubois' (1963-64) studie van de verkoopcijfers van Couperus' werken (toch
bij uitstek een schrijver van ‘goede’ boeken, zou men denken) laat zien hoe weinig
er aanvankelijk van werden verkocht. Van De boeken der kleine zielen en Van oude
mensen de dingen die voorbijgaan was de eerste druk (slechts 3000 exemplaren) na
dertig jaar (tussen circa 1905 en 1935) niet eens uitverkocht. En de meeste herdruk-
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ken van zijn werken kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde geldt, zoals
De Vries (1983: 86) laat zien, voor het werk van Nescio:
Van 1918 tot 1933 werden 500 exemplaren verkocht, van 1933 tot 1947
2000 exemplaren, van 1947 tot 1961 5000 exemplaren, van 1961 tot 1971
34.600. (p. 86)
Als er dus een tendens waar te nemen valt, dan lijkt die eerder in de tegengestelde
richting te gaan. De vooronderstelling, als zouden nu minder mensen
kwaliteitsliteratuur kopen en lezen, blijkt op basis van deze cijfers ongegrond. Eerder
lijkt het erop dat, mede door de economisch aanvaardbaar geworden kostprijs voor
grotere groepen van de bevolking, wellicht ook door de toenemende participatie aan
het hoger onderwijs sinds de jaren zestig, de kwaliteits-literatuur zich in een grotere
belangstelling en een uitgebreider lezerspubliek mag verheugen dan een halve eeuw
geleden. Dat het vroeger met het lezen beter gesteld zou zijn geweest, is dus in dit
opzicht waarschijnlijk onjuist.
Of moeten we onze aanvankelijke vooronderstelling nóg anders formuleren,
namelijk als een geringere leesvaardigheid in vergelijking met vroeger? Zou het
kunnen dat er tegenwoordig minder ‘goed’, ‘aandachtig’, ‘juist’ of ‘adequaat’ gelezen
wordt dan vroeger, dat - met andere woorden - het leesproces van de gemiddelde
lezer nu oppervlakkiger, onvolkomener, slordiger, of armer is geworden? Uit de
gegevens van Wesdorp (1985), die we eveneens in hoofdstuk 8 hebben besproken,
zou zulks inderdaad geconcludeerd kunnen worden. Daaruit bleek immers dat zo'n
7% van alle kinderen aan het eind van de basisschool als ‘functioneel analfabeet’
aangemerkt moest worden, bovenop de al grote groep van 15-20% met zeer
bedenkelijke leesprestaties. Kunnen lezen is kennelijk niet voor iedereen weggelegd,
ook al zou men dat, gezien de algemene leerplicht en het belang van een goede
leesvaardigheid in onze samenleving, wel verwachten. De gegevens van Wesdorp
worden trouwens door die van Tellegen bevestigd: ook zij vond dat ongeveer één
derde van de door haar onderzochte groep kinderen uit problematische lezers bestond.
Even terzijde. Er wordt in dit verband wel eens gesuggereerd dat het hierbij om
een ‘restgroep’ zou gaan, kinderen die men met de beste wil van de wereld tóch niet
kan leren lezen. Het onderwijs zou er, aldus deze redenering, onmogelijk in kunnen
slagen deze leerlingen het gemak en het genoegen van het lezen bij te brengen, omdat
er iets aan de betreffende kinderen zou ‘haperen’. Ze zijn niet ‘slim’ genoeg, of ze
hebben een (verder onmerkbare) hersendeficiëntie. Of ze zijn ‘woordblind’ of
‘dyslectisch’. Het gaat in al deze etikettering en argumentatie steeds om het
gezichtspunt, dat de intellectuele toerusting van het kind ontoereikend wordt geacht
om met succes te kunnen lezen. Bij nader inzien heeft deze redenering iets
merkwaardigs. De intelligentie, nodig om met de 26 letters van het alfabet overweg
te kunnen, is verwaarloosbaar klein, zeker wanneer men dit vergelijkt met de ongeveer
2000 karakters die men moet kennen om Japans te kunnen lezen. Het opvallende is
nu, dat volgens alle rapporten (onder meer van de UNESCO) volwassen analfabetisme
in Japan vrijwel niet bestaat.... Bovendien hebben we in hoofdstuk 8 gezien hoe ook
kinderen met zware hersenbeschadiging kunnen leren lezen. Dan zou het toch
verbazen als kinderen met lichte of zelfs verder niet merkbare beschadigingen het
niet zouden kunnen leren.
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10.2 Onderzoeksgegevens
We besteden daarom aan deze redenering hier verder geen aandacht, en keren terug
naar onze vraag: is de algemene vaardigheid in het lezen gedaald? De
onderzoeksgegevens die we hebben besproken, geven wel een indicatie van de huidige
problematiek, maar ze zeggen uiteraard nog niets over de vraag of het vroeger zoveel
beter was. De moeilijkheid bij dit soort vragen is dat de gegevens die een vergelijking
van de huidige situatie met vroeger mogelijk zouden maken, grotendeels ontbreken.
Echter, dergelijke gegevens zijn wél beschikbaar in Denemarken; vandaar dat we
even ingaan op het rapport van Jansen (1984). Daarbij moet uiteraard worden
opgemerkt dat gegevens over Denemarken niet zonder meer naar de Nederlandse
situatie kunnen worden geëxtrapoleerd; anderzijds is Denemarken ook niet helemaal
onvergelijkbaar met Nederland. We bekijken de gegevens dan ook in eerste instantie
om een illustratie te geven van de wijze hoe de vraag naar eventuele historische
verschuivingen in leesprestaties nauwkeuriger kan worden onderzocht.
Sinds 1930 wordt in Denemarken vrijwel dezelfde (soort) leestoets gebruikt om
op nationaal niveau de leesprestaties van kinderen in groep 5 van de basisschool te
meten. De resultaten daarvan vertoonden nagenoeg steeds dezelfde spreiding.
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Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen, is de groep zwakke lezers (met lage
scores, aan de linkerkant) heel klein, evenals de groep heel goede lezers (rechts, want
10 is de hoogst mogelijke score). De overgrote meerderheid van de kinderen presteert
middelmatig (tussen de 5 en 6). Deze spreiding (die van een gewone normaalverdeling,
die men bij dit soort onderzoek ook verwacht) is zeer stabiel gedurende meerdere
decennia. Maar sinds het eind van de jaren zestig is er een verandering opgetreden,
en wel zo dat van een normaalverdeling geen sprake meer is. Vergelijk daartoe de
volgende grafiek (uit 1972).

De groep ‘gemiddelde’ lezers is duidelijk afgenomen, zoals blijkt uit de lagere top
van de curve. De groep heel zwakke lezers (links) daarentegen is fors toegenomen,
wat onze eerdere vooronderstelling bevestigt. Maar ook de groep heel goede lezers
(rechts) is in verhouding toegenomen, wat de eerdere vooronderstelling tegenspreekt.
Deze gegevens dwingen ons om een verfijning aan te brengen in de vraagstelling
zelf. Of er tegenwoordig minder goed gelezen wordt dan vroeger, is niet zonder meer
met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. ‘Ja’ zou het antwoord moeten zijn voor de groep
kinderen aan de linkerkant van de curve, ‘nee’ voor een eveneens grote groep kinderen
aan de rechterkant. Er blijkt dus een verschuiving in het hele leespatroon op te treden
(althans in Denemarken). Van deze verschuiving valt het moeilijk te zeggen of deze
nu ‘beter’ dan wel ‘slechter’ uitvalt dan de vroegere situatie; ‘anders’ lijkt een juistere
typering. In ieder geval laat dit onderzoek zien dat men zich moet hoeden voor al te
rechtlijnige antwoorden op een vraag die zelf enigszins misleidend is.
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Op dit punt aangekomen moeten we ons de vraag stellen of de ontwikkeling die hier
geschetst is, ook voor Nederland geldt. Immers, niets hoeft ons er a priori van te
overtuigen dat de situatie in Denemarken met die in Nederland te vergelijken valt.
Veel kan hierover met zekerheid echter niet gezegd worden. Er is in Nederland nu
eenmaal vrijwel geen historisch materiaal dat een eenvoudige vergelijking met vroeger
mogelijk maakt. Nu het Periodiek Peilingsonderzoek enkele jaren geleden is
ingevoerd, wordt het in de toekomst wel mogelijk om systematisch gegevens van
leestoetsen bij te houden. Voorlopig moeten we het nog zonder die mogelijkheid
stellen. Niettemin blijven de geschetste ontwikkelingen niet tot Denemarken beperkt.
In de eerste plaats is er immers het gegeven dat zowel het onderzoek van Wesdorp
als dat van Tellegen eveneens een redelijk grote groep problematische lezers heeft
geïdentificeerd. De precieze cijfers doen er in dit opzicht minder toe dan het gegeven
dat in beide onderzoeken deze groep ongeveer één derde van de totale steekproef
uitmaakte. Tellegen vond daarnaast dat eveneens één derde van de kinderen als
‘leesfanaat’ bestempeld kan worden, een groep die wellicht overeenkomsten vertoont
met de groep uitstekende lezers in Denemarken.
Ook elders zijn vergelijkbare vaststellingen gedaan. Zo rapporteert het blad
Universitas (mei 1991) over een door de ‘Stiftung Lesen’ uitgevoerd vergelijkend
onderzoek in de Bondsrepubliek, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, de Verenigde
Staten en Zwitserland. Een van de resultaten ervan luidt: ‘Eén derde van de
volwassenen kan als veel-lezers worden bestempeld, één derde als weinig- of
niet-lezers’ (p. 511, vert. WvP). En dit gegeven geldt dus voor elk van de onderzochte
landen. Dit voert naar de conclusie: ‘Deze verhouding lijkt als ruwe benadering voor
alle van de betreffende landen te gelden.’ Zoals we hebben gezien, kan Denemarken
heel goed aan die lijst van zes landen worden toegevoegd. Vooralsnog lijken we dus
te maken te hebben met een situatie die zich in meerdere landen voordoet, en die
wellicht kenmerkend is voor de fase waarin samenlevingen als de onze verkeren.
We vatten het voorgaande samen. De vooronderstelling achter de vraag ‘Wie kan
nog lezen?’ - als zou het algemene lees-niveau van nu een achteruitgang ten opzichte
van vroeger vertonen - kan niet zonder meer worden bevestigd. Drie argumenten
werden daarvoor aangevoerd. In de eerste plaats kan men vaststellen dat er thans
aanzienlijk meer wordt gelezen dan vroeger. Daarnaast is ook het lezen van
kwaliteitsliteratuur zeker niet afgenomen, waarschijnlijk eerder toegenomen. Ten
slotte valt uit het weinige beschikbare onderzoek op dit gebied wel een verminderde
leesvaardigheid af te leiden, maar deze wordt in zekere zin ‘gecompenseerd’ door
het feit dat een eveneens grote groep kinderen in vergelijking met vroeger een
verhoogde leesvaardigheid bezit. Er is dus eerder sprake van een complexe
ontwikkeling, waarbij de onderlinge verschillen tussen lezers groter worden, iets wat
we ook al in hoofdstukken 2 en 7 zagen. Dit laatste gegeven verdient nog even onze
aandacht, omdat van daaruit wellicht ook verklaard kan worden waar onze
uitgangsvraag, met haar verborgen vooronderstelling, vandaan komt. Het vroegere
coherente en gestroomlijnde beeld van een maatschappij waarin de meeste individuen
een enigszins vergelijkbaar lees-niveau bezitten, is versplinterd - en daarmee ook
het gevoel van samenhang en samenhorigheid. Daarvoor in de plaats is een
complexere situa-
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tie gekomen, waarin, naast een nog relatief grote groep van ‘gemiddelde’ lezers, er
een tweedeling blijkt te zijn ontstaan tussen een groep uitstekende en hoog
gemotiveerde lezers enerzijds en een groep van zwakke en problematische lezers
anderzijds. Beide groepen zijn in kwantitatief opzicht in vergelijking met voorgaande
perioden aanzienlijk gegroeid. De confrontatie met de groep zwakke lezers valt in
de alledaagse communicatie wellicht meer op dan die met de in verhouding eveneens
kwantitatief toegenomen groep uitstekende lezers. Dit verklaart althans ten dele de
veelvuldig geuite klachten over het zogezegd steeds dalende niveau van het onderwijs.
Het verklaart ook het gevoel van machteloosheid dat velen daarbij ervaren.

10.3 Bezorgdheid
Dit inzicht en dit gevoel baren om twee redenen zorgen. In de eerste plaats is er het
gegeven dat de groep problematische lezers toeneemt, zonder dat zich adequate
oplossingen hiervoor aandienen. Het probleem via het (lees)onderwijs aanpakken is
natuurlijk de meest voor de hand liggende oplossing die men kan bedenken, maar
of het onder druk staande onderwijs een zo ernstig probleem kan gladstrijken, is zeer
de vraag. Trouwens, als het probleem gemakkelijk via het onderwijs opgelost zou
kunnen worden, dan rijst de vraag waarom dat dan niet gebeurt. Bovendien is al
eerder gebleken (hoofdstuk 8), dat ditzelfde onderwijs vaak zijn eigen problemen
creëert, problemen die op hun beurt een bijdrage leveren aan de leesmoeilijkheden
van kinderen.
Ik wijs er in het voorbijgaan op dat ook hierin een aanwijzing gezien kan worden
voor het feit dat leesproblemen niet zozeer voortkomen uit het onvermogen van het
individu, als wel uit de krachten van de omgeving die op het individu inwerken.
Bestudering van deze sociale krachten zou dan ook dringend moeten gebeuren.
Kortom, de uitdaging waarvoor de samenleving zich in dit opzicht geplaatst ziet, is
hoe deze groeiende groep moeizame lezers kan worden verkleind.
De eerder geschetste ontwikkeling baart echter om nog een tweede reden zorgen.
Indien deze verder in de aangeduide richting gaat, evolueren we langzaam naar een
maatschappij waarin de ene helft uitstekend en de andere nauwelijks kan lezen.
Helemaal bevreemdend is deze vaststelling niet: zoals in de onderwijssociologie
meermalen is aangetoond (zie onder meer Bowles & Gintis (1976), Bourdieu en
Passeron (1970), Meijers (1983)), functioneert het onderwijs grotendeels ter
reproduktie van de (bestaande) kansenongelijkheid. Nog afgezien van de kwestie
van sociale rechtvaardigheid die naar aanleiding daarvan kan worden opgeworpen,
moet men zich de vraag stellen of een maatschappij als de onze zich een dergelijke
situatie kan veroorloven. Want het kan anderzijds evenmin ontkend worden: in
toenemende mate vindt een verschriftelijking van allerlei levenssferen plaats: in het
arbeidscircuit, maar evenzeer in het contact van de burger met de overheid, zelfs in
de consumptie en vrijetijdsbesteding van het individu. De eisen die aan dat individu
op het vlak van lezen en schrijven worden gesteld, nemen steeds toe. Honderd jaar
geleden kon een schoenmaker zijn beroep uitoefenen zonder enige (of met een
minimale) beheersing van het lezen en schrijven. Voor zover er heden ten dage nog
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Tegenover deze toegenomen druk op het individu om adequaat te kunnen lezen en
schrijven, staat echter de hierboven geschetste ontwikkeling van een steeds groeiende
groep problematische lezers, waarbij, zoals opgemerkt, geen eenvoudige oplossingen
in het verschiet liggen. Onze samenleving bevindt zich op dit punt in een
spanningsveld: de eis tot het lezen is hoog, maar de kans op slagen (althans voor een
aanzienlijke groep van de bevolking) is laag. De oplossing waarvoor onze samenleving
op dit moment kennelijk kiest, is die van een ver doorgedreven functionalisme en
pragmatisme. De hele ‘back to basics’-beweging zoals die uit de Verenigde Staten
is overgewaaid, is daarvan de ondubbelzinnige uitdrukking. In plaats van het probleem
bij de wortel aan te pakken, kiest men voor een oplossing waarin aan de massa een
minimale geletterdheid wordt gegarandeerd. Het soepel functioneren van alle
individuen in het bedrijfsleven en de dienstensector, alsook in het alledaagse leven,
wordt op die manier gewaarborgd.
Hoe aantrekkelijk deze oplossing ook mag lijken, men moet vaststellen dat een
dergelijke minimale geletterdheid inderdaad ook slechts een minimum is. Dat betekent
dat lezen om de verder weg liggende werkelijkheid te exploreren niet meer mogelijk
is, evenmin als via lectuur het kennisnemen van verder van ons verwijderde
problemen, culturen of historische perioden. Een versmalling van het wereldbeeld
en een ont-historisering moeten daarvan het gevolg zijn. Minimale geletterdheid
creëert zo een sociale werkelijkheid waarin (afgezien van een geletterde groep) het
lezen niet meer kan leiden tot de kritische dimensie die er van oudsher mee is
verbonden. De vorming van nieuwe inzichten en concepten, van kritiek, en de
mogelijkheid van protest en van utopie, al deze typische aspecten van het literaire
lezen worden op deze wijze bij voorbaat uitgesloten. Lezen kan dan nog slechts plaats
hebben binnen de grenzen van de thans bestaande situatie. Het alternatieve, datgene
wat anders is dan wat de lezer zich voorstelt en waaraan zij/hij gewend is, kan niet
meer gelezen - en daardoor ook nauwelijks nog gedacht - worden. Het lezen is
daardoor, in de zin van Marcuse (1964), ééndimensionaal geworden: een
bestaansminimum van het lezen.
Dit laatste vraagt om een toelichting. De rol van het beeld, en dan met name van
de televisie, is al eerder (in hoofdstuk 7) aan de orde geweest. Ongetwijfeld bestaat
er voor kinderen een zekere competitie tussen lezen en televisiekijken. Wie een boek
leest, kan niet tegelijkertijd televisie kijken, en omgekeerd. De hoeveelheid aandacht,
tijd en energie die een individu aan elk van deze media kan besteden, is beperkt.
Toch is het niet zozeer dit competitieve aspect dat onze aandacht verdient, want de
beschikbare hoeveelheid vrije tijd is niet gering. Het is daarom voor een kind goed
mogelijk om én veel boeken te lezen én veel televisie te kijken. Belangrijker is het
gegeven dat de televisie wel een aantal belangrijke amusements- en
ontspanningsfuncties van de literatuur heeft overgenomen, maar er in veel mindere
mate in geslaagd is om de reflectieve functies van kritiek en historisering te vervullen.
En we hoeven dat in de nabije toekomst van de media ook niet te verwachten.
Het is tegen deze allesbeheersende tendens van vervlakking en leeg amusement, dat
cultuurcritici zoals Postman (1985) en Finkielkraut (1988) van leer trekken. Beiden
hebben, naast hun kruistocht tegen de trivialiserende werking
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van de massamedia, een aantal opmerkingen gemaakt over de teloorgang van het
sociale discours.
Nog tot in deze eeuw was het publieke discours (in de familie, in de salon, op de
politieke tribune, overal in het hele openbare leven) gekenmerkt door zijn sterk
ontwikkeld karakter en zijn rationele grondslagen. Dit sterk naar de schriftelijke en
literaire tradities gemodelleerde burgerlijke discours gaf mee vorm aan de wijze
waarop in de cultuur met ideeën en gevoelens werd omgegaan. Het maakte
bijvoorbeeld een langdurige concentratie en een aandacht voor talige argumentatie
mogelijk, ja zelfs vanzelfsprekend. Nog in de negentiende eeuw waren politieke
debatten gekenmerkt door hun uitgebreid en systematisch karakter (althans in de
ogen van ons, moderne mensen). Postman vermeldt hoe in 1854 de Amerikaanse
presidentskandidaat Douglas drie uur het woord voerde, waarna de tegenkandidaat,
Lincoln, eveneens drie uur voor zijn rekening nam. Het debat werd daarna afgerond
met nog eens een half uur spreektijd voor elk van de kandidaten. Kennelijk ging van
dit zeven uur durende discours geen slaapverwekkende werking op het publiek uit,
want dat was vol belangstelling. Wie dit vergelijkt met de hedendaagse situatie, kan
niet anders dan vaststellen dat dergelijke complexe vormen van discours sterk zijn
afgebrokkeld. Literaire hoogstandjes moet men in de politiek, maar ook elders, niet
vaak verwachten. Onze cultuur is veel flitsender, sneller. De keerzijde ervan is vaak
het ontbreken van aandacht voor de vormkwaliteit van het gesprokene of geschrevene
en een in verhouding geringer concentratievermogen. De betreffende afbrokkeling
dateert van vóór de tijd van de televisie. Dat betekent dat ook andere factoren dan
de televisie hun bijdrage leveren aan een verandering in attituden en gewoonten
inzake lezen en literatuur.
Anders gezegd: de totale cultuur heeft zich in de loop van de laatste eeuw diepgaand
gewijzigd. Veranderingen in de leescultuur dienen in samenhang met deze
alomvattende verschuivingen in de cultuur te worden bekeken. Dan wordt ook de
samenhang met andere problemen in de literaire cultuur duidelijk: de problematische
situatie van het literatuuronderwijs op school, bijvoorbeeld, of de positie van de
traditionele canon daarin. Wie dergelijke samenhangen over het hoofd ziet, vervalt
gemakkelijk in oppervlakkige beweringen dat ‘het vroeger toch allemaal veel beter
was’, vaak gekoppeld aan een nostalgisch verlangen naar een (veelal geïdealiseerd)
verleden dat niet terug te toveren valt.
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat de historische werkelijkheid zich niet zo
gemakkelijk in categorieën als ‘beter’ of ‘slechter’ laat vertalen. Onze beginvraag
‘wie kan nog lezen?’ zouden we daarom beter kunnen vervangen door andere,
preciezere en meer genuanceerde vragen, waarop dit hoofdstuk hopelijk enkele
partiële antwoorden heeft gegeven.
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Uitleiding
Matilda zei: ‘Ik zou graag een echt goed boek voor grote mensen willen. Een beroemd
boek. Ik weet geen namen.’
Mevrouw Fens liet haar ogen langzaam langs de planken glijden. Ze wist niet wat
ze moest pakken. Hoe zoek je een beroemd boek voor volwassenen uit voor een vier
jaar oud meisje, vroeg ze zich af. Ze dacht eerst aan een romantisch boek van het
soort dat wordt geschreven voor meisjes van een jaar of vijftien. Maar om de een of
andere reden merkte ze dat ze die plank instinctief voorbijliep.
‘Probeer dit maar eens,’ zei ze tenslotte. ‘Het is erg beroemd en heel goed. Als
het te lang voor je is zeg je het maar, dan zoek ik wel iets korters en gemakkelijkers.’
‘Grote verwachtingen,’ las Matilda. ‘Door Charles Dickens. Dat wil ik heel graag
proberen als het mag.’
Ik lijk wel niet wijs, zei mevrouw Fens tegen zichzelf, maar tegen Matilda zei ze:
‘Ja natuurlijk mag je het proberen.’
De volgende middagen kon mevrouw Fens haar ogen nauwelijks afhouden van
het kleine meisje dat daar uur na uur aan de andere kant van de zaal in de grote
leunstoel zat met het boek op haar schoot. Ze moest het wel op haar schoot laten
liggen omdat het te zwaar was om vast te houden. Ze moest zich er overheen buigen
om het te lezen. En wat een merkwaardig gezicht: dat kleine donkerharige figuurtje
dat daar zat te lezen met haar voetjes een heel eind van de vloer, verdiept in de
boeiende belevenissen van Pip en de oude mevrouw Haversham in haar
spinnewebbenhuis, betoverd door de woorden van Dickens, de grote verteller. De
enige beweging die het lezende meisje maakte, was het zo nu en dan opheffen van
de hand om een bladzijde om te slaan. Het speet mevrouw Fens altijd wanneer het
tijd was om naar haar toe te gaan en te zeggen: ‘Tien voor vijf, Matilda.’
Roald Dahl: Matilda
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Verantwoording
Van hoofdstuk 4 verscheen eerder een Engelse versie in Oracy Matters, geredigeerd
door M. MacLure, T. Phillips en A. Wilkinson (Open University Press 1988, pp.
176-183); een Engelse versie van hoofdstuk 5 werd gepubliceerd in Empirical Studies
of Literature, onder redactie van E. Ibsch, D. Schram en G. Steen (Rodopi Press
1991, pp. 309-324); hoofdstuk 6, geschreven in samenwerking met Dr. G.-J. Berendse,
verscheen in verkorte vorm in Forum der Letteren, 29, nr. 2, 1988, pp. 131-138;
hoofdstuk 7 is een herwerking van ‘Reading, Culture and Modern Mass Media’,
gepubliceerd in Journal of Information Science, 14, nr. 5, 1988, pp. 305-309;
hoofdstuk 8 verscheen in een eerdere versie in Moer, 1986, nr. 6, pp. 26-34; hoofdstuk
9 bevat onderdelen uit ‘Paradoxen van het leesonderwijs’ in Van Peer & Verhagen
(1984: 19-29) en ‘Oral Reading Practice: A constraint on the development of
functional literacy’, in Literacy in School and Society. Multidisciplinary Perspectives,
red. E. Zuanelli (Plenum Books, pp. 221-233); hoofdstuk 10 is een herwerking van
het gelijknamige artikel in Grafiek, 51, 1986, pp. 7-12.

Will van Peer, Lees meer fruit. Kinderen en literatuur

