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There are places I remember
All my life, though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
All these places had their moments
With lovers and friends
I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I've loved them all

(Lennon & McCartney, In my life)

Noot van de redactie
De auteurs die aan deze bundel hebben meegewerkt zijn werkzaam in verschillende disciplines en hanteren derhalve verschillende referentiestijlen. In deze
bundel hebben we deze verschillen gerespecteerd.
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Voorwoord
Een paar jaar geleden was ik op bezoek bij vrienden waarvan de dertienjarige
zoon mij vroeg of ik Thea Beckman kende. Ik zei dat ik dat vroeger had gelezen
en ik vroeg waarom hij me de vraag stelde. Hij moest namelijk een nieuw boek
uitzoeken om te lezen en op de iPad liet hij mij een website zien die hij gebruikte om zijn keuze te bepalen. Het was Lezen voor de lijst. Het was bijzonder te zien hoe zelfbewust zo'n dertienjarige jongen over het lezen van boeken
praatte, dankzij Theo Witte’s website, en hoe leuk hij het vond om mij te laten
zien wat voor boeken hij al had gelezen en welke hij dacht dat hij nu aankon.
Ik vond het bijzonder leuk om op die manier het werk van Theo Witte door de
ogen van een dertienjarige te zien.
Deze anekdote raakt ook andere thema’s: het belang van lezen en het lezen
door jongeren. Elk jaar wordt er in de media bericht dat er minder wordt gelezen en dat er minder boeken worden verkocht. Dat laatste wordt dan weer
tegengesproken omdat er wel degelijk nog steeds veel boeken worden verkocht. De vraag is alleen of jongeren van 12 tot 18, die op school zitten, nog
willen lezen, zeker gezien het aanbod dat er is op het internet, Netflix, Facebook, Youtube, etc. Als men strak vasthoudt aan het idee dat leerlingen boeken
moeten lezen omdat boeken lezen belangrijk is dan zal het antwoord op die
vraag vooral negatief zijn. Die huidige digitale context vraagt om een didactisch antwoord om leerlingen te leren lezen en te leren genieten van lezen,
waarbij die context geïntegreerd wordt in plaats van genegeerd. Lezen van
boeken staat voor het begrijpen van verhalen, het beter verstaan van de eigen
leefwereld, het zien van verbanden, het opengaan van nieuwe werelden en vergezichten, maar ook het kunnen genieten van mooi geschreven zinnen, een
dimensie die ontbreekt in veel digitale media. Het antwoord op de vraag of
jongeren nog wel willen lezen is volgens mij te beantwoorden met ja, al is het
van alle tijden om te roepen dat er vroeger meer gelezen werd. Waar het om
gaat is verbinding te leggen als docent met die leerlingen en hun leefwereld en
hen te ‘verleiden’ tot lezen. In deze bundel worden hiervoor tal van aanzetten
gegeven. Theo Witte’s werk van de afgelopen decennia is hiertoe een enorme
impuls geweest en het is goed te weten dat dit wordt doorgezet en dat vele
anderen zich hiermee bezig blijven houden.
Terug naar die dertienjarige van toen, die nu in 5 havo zit en op dit moment
liever pizza’s bezorgt op zijn scooter dan werkt voor school. Op de vraag of hij
9

De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs

lezen nu nog leuk vindt, was het antwoord niet meteen ja, maar ook niet meteen nee. Er kwamen allerlei mitsen en maren en tegelijk gaf hij aan dat hij wel
degelijk lezen nog steeds leuk vindt. Al die mitsen en maren hadden betrekking op wat zijn docenten doen of vooral niet doen en hoe ze hem zouden kunnen ‘verleiden’ tot lezen. Oftewel, het werk van Theo Witte en velen met hem
is relevanter dan ooit.

Prof.dr. Klaas van Veen

Directeur Lerarenopleiding, hoogleraar Onderwijskunde en vice-decaan. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
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De leerling als ontdekkingsreiziger door tekst, taal
en tijd. Mi have een droom: Groningen, 20321
Dr. Erwin Mantingh – vakdidacticus Nederlandse taal- en letterkunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.

Proloog: Groningen, 2032
Theo, als ik in of omstreeks 2032 met pensioen ga, hoe zal het literatuuronderwijs er dan uitzien? Veronderstel dat we er dan allebei nog zijn en dat ik je
kom opzoeken in Groningen. Daar rust jij dan – nog kranig en vief, stel ik me
voor - op je lauweren: hoe zullen we dan de stand van het vak beoordelen en
terugblikken op de situatie waarin het literatuuronderwijs nu verkeert? Zullen
we met weemoed herinneringen ophalen aan de tijd dat we samen workshops
gaven over de toekomst van het onderwijs in literatuur en literatuurgeschiedenis in 2032?2 Zullen we tegen elkaar zeggen dat het doodtij, waar wij samen
met Marjolein van Herten in 2017 nog van spraken, ten gunste is gekeerd? 3
Dat leerlingen literair competenter zijn dan voorheen? Of stellen we dan vast
dat het toen - nu dus: in 2018 - eigenlijk helemaal niet zo slecht was gesteld
met de belezenheid van leerlingen en dat het sindsdien alleen maar beroerder
is geworden?
Er zou in 2032 geen reden voor zulk gesomber hoeven te zijn, is wat ik hier ga
beweren. We dromen eerst van wat literatuurgeschiedenisonderwijs in essentie moet bieden en denken dan na over de vraag wat daarvoor al aanwezig en
nog nodig is. Zo komen we uit bij de vraag wat ons volgens mij te doen staat.
We gaan op reis door tijd, taal en tekst.4 Houd je vast want we springen in kort
bestek lustig heen en weer tussen heden, toekomst en verleden, tussen drie
teksten, en we doorkruisen het ganse land. Ons vervoermiddel door de tijd zijn
dus teksten, de schriftelijke neerslag van de manier waarop mensen uit andere
tijden en onze tijd denken, voelen en dromen over hun leven, of juist wegdromen uit hun leven, in de verbeelding. Wees gerust: we eindigen in het hier en
nu. Mijn streven is dat deze reis leidt tot inzicht in wat literatuurgeschiedenis
leerlingen kan bieden. Daar zal ik telkens eerst de inhoud van tekst(fragment)en voor benutten, waarop ik een korte bespiegeling laat volgen over literatuurgeschiedenisonderwijs.
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1.Dromen - mi have een droom: rotterdam, 2059
We beginnen met
een moderne klassieker uit 2009, van
Ramsey Nasr. Het
gedicht verplaatst
ons naar de toekomst. Een oudere,
‘otochtone’ inwoner
van roffadam, voert
het woord in zijn
straattaal
anno
2059. Nasr noemt het zelf ‘een gedicht over nostalgie in de toekomst’.5 Ik richt
me op de omgang met tijd en taal en op de tekst als medium, aan de hand van
enkele fragmenten uit het gedicht, waaronder de openings- en slotregels (vetgedrukt zijn de zinsneden die in dit licht speciale aandacht vragen; woordverklaringen zijn onbegonnen werk):
wullah, poetry poet, let mi takki you 1 ding: di trobbi hier is dit
ben van me eigen now zo 66 jari & skerieus ben geen racist, aber
alle josti op een stokki, uptodate, wats deze shit? ik zeg maar zo
mi was nog maar een breezer als mi moeder zij zo zei: “azizi
doe gewoon jij, doe je gekke shit genoeg, wees beleefd, maak geen tsjoeri
toon props voor je brada, zeg ‘wazzup meneer’, ‘fawaka’…
(…)
now dan, want mi lobi roffadam & deze stitti is mi spanga
ja joh, tantoe bigfoot long ago, toen was geluk gewoon da shit
wij rampeneerden & met mate, heel di hoed was 1 famiri
(…)
zo ging dat dan, in di goeie ouwe klok van glim & gouwe tiffies
aber now wullah, now dat ik old & bijna didi, now zit ik hier
game over te kniezen op me stoeroe, in een kapot veranderde stitti
word ik remi da rimpel, weke pampa achter glas & ik zweer je gast
deze land is niet meer wat ze was – sjoef dan habibi, sjoef door di
ruiten
al di toelies, al di tuigkoppen uit di tegenwoordige tijd, oyooo
di playen biggi pompoe pompoe, aber komen niet van hiro & di
zuigt maar
& di praat maar habbi dabbi & di doet maar takki takki poep & ik
zeg you
di bokitoos hebben geen props of respect, di hebben da dockz in da
fitti gezet
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dus poetry poet, kijk me ogen, luister me oren, want hier is mi torri
hardcore & luid: mi have een droom, vol is vol, belanda boven
sluiten di shit & alles wordt wider basis controller, luchtdicht lijk
da weerga
terug naar di wortel – …
(…)
… mi have een droom van brekend glas
ik droom achteruit, van een stitti die stilstaat & thuis op me
wacht
(Nasr 2011, 63-64)
Hoe manipuleert Nasr hier de tijd? Hij verplaatst een beladen situatie – sociale spanningen in de multiculturele stad – naar de toekomst. Van daaruit laat
hij zijn hoofdpersoon met weemoed terugblikken naar het nu (!) van 2009: hij
laat hem achteruit dromen naar betere tijden. Nasr benut de toekomst om ons
iets duidelijk te maken over het heden: de verplaatsingen in de tijd scheppen
afstand en maken zo relativering van de eigen situatie mogelijk. Door de ogen
van straks kunnen we het nu beter onder ogen zien.
Kijken we ook heel kort naar de inzet van de taal en naar de tekstvorm. De taal
wemelt van de neologismen en ontleningen aan straattalen, Engels en Duits.
Nasr noemt als inspiratiebronnen de Tachtigers. 6 Door de hoofdpersoon met
zijn taal te stereotyperen ontstaat er humor, wat niet wegneemt dat juist taal
hier expliciet is gethematiseerd. Het spel met taal maakt invoelbaar dat taalverandering en taalvermenging van alle tijden zijn en stilstand en zuiverheid
een illusie zijn.
Dan over het medium: de hier weergegeven tekst is een gedicht, geschreven
voor voordracht. Dat is maar een van de verschijningsvormen van het gedicht.
De kans is groot dat de in een clip verfilmde voordracht een groter publiek aan
kijkers-luisteraars heeft bereikt dan de tekst aan lezers. 7 Veelbetekenend is in
dit verband de intertekstuele toespeling in de titel en het gedicht zelf op de
beroemde rede waarin Martin Luther King droomde van betere tijden – ongetwijfeld een van de bekendste geluids- en beeldfragmenten aller tijden. Let
wel: de Amerikaanse dominee droomde in 1963 (nog) wel vooruit van betere
tijden in een multiculturele samenleving.
De les die Nasr ons leest op onze reis naar inzicht in literatuurgeschiedenisonderwijs: afstand scheppen in de tijd kan leiden tot scherper zicht op de eigen
tijd en situatie, zeker als die beladen is. De wijze waarop taal en tekstvorm
13
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(medium) zijn ingezet ondersteunt dit spiegeleffect. Genoeg gedroomd: tijd
om na te gaan denken. Vertrekpunt is vanzelfsprekend wederom een tekst,
maar nu een uit een ver verleden.

2. Denken: Spaanse Brabander: Amsterdam, ca. 1575
We maken een sprong van 400 jaar terug in de tijd, naar
1618, het sterfjaar van Bredero. In dat jaar verschijnt de
(vermoedelijk) eerste druk van de Spaanse Brabander, het
toneelstuk dat Bredero een jaar eerder had afgerond. Het
was intussen al met succes opgevoerd in de Nederduytsche
Academie.8 Eerst geef ik weer de tekst het woord. We staan
stil bij een paar flarden uit het stuk en zoomen opnieuw in
op het manipuleren van tijd, taal en tekst.
Vooraf twee opmerkingen over tekst en tijd: het betreft hier de eerste druk van
een toneeltekst, die zich expliciet tot lezers richt. Bredero geeft in het gedrukte
voorwerk een nadere aanduiding van de tijd waarin het stuk zich afspeelt (in
de voorafgaande ‘Inhoudt van ’t spel’): veertig jaar geleden.9 Dat is dus voor
de Alteratie in 1578, toen Amsterdam nog katholiek en Spaansgezind was, en
ook voor de Val van Antwerpen in 1585, waarop de grote uittocht naar Amsterdam zou volgen. In de veertig jaar na 1575 zou het aanzien van de stad en
de bevolking snel en ingrijpend veranderen, ook door vele economische immigranten uit oostelijke en noordelijke streken.
Die laatste komen we tegen in een gesprek tussen de geboren Amsterdammer
Jan en twee ‘nieuwkomers’ uit de provincie, Andries en Harmen. Dat loopt uit
op een partijtje bekvechten. Het illustreert sociale spanningen in de stad, tussen inheemse bevolking en import uit de ‘provincie’ – een situatie die zich
anno 1575 in Amsterdam niet kan hebben voorgedaan:

JAN

Bon'sjours, wat roester?* wat nieuws Andries en Harmen?

wat is er aan de hand?

ANDRIES

'tGaet so wat heen, maer niet alst hoort, het Lant is vol allarmen,
De een wil ons hier, en d'ander daer op 'tlijf, ó dit is quaat werck,
Daar toe inlandtsche twist, en scheuringh van de kerck.
(…)
HARMEN

De saacken vande werelt die gaan wat wispeltuur,
JAN
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Wat schaat dat Harmen voor u? 'tghelt u de Waghen-huur*,

jij hebt er toch geen last van

Jy bint van Twent en Drent op een stroowis komen dryven.*
als een armoedzaaier gekomen
HARMEN

Maar dat is niemendal, ick ben so goet als jy met u vyven,
Ick heb hier meer ghebrocht als jy, verstaeje dat Jan?
Ghy quaamter met u kaale gat, en ick hadt mijn klieren an.
ANDRIES

(…)
O lieve Jan hadden wy't en een ander niet ghedaan,
Het sou hier moghelijck nerghens na so wel niet gaan.
JAN

So qualijck niet, seght so, want met de waar van buyten
So kreghen wy int Landt veel afgherechte guyten*,
doortrapte boeven
(…)
D'ouwde eenvoudicheyt daar wy soo veel van spreecken
Quam door het nieuw bedroch wel haest den hals te breecken,
Waar is nu dat ghelóóf en die Hollandtsche trouw?
Die is soo ver van honck voor diese soecken souw.
Doen was een wóórt, een wóórt, nu moetmen listich schryven,
In dien men wil bewaert voor lóóse lidsers* blyven.
schavuiten
ANDRIES

Wie brocht hier de neeringh en kóóphandel als wy?
JAN

Wie brocht hier de valscheyt en boevery als ghy?
HARMEN

Wie brocht hier de scherpheyt in u onbeslepen sinnen?
JAN

Wie brocht hier de bóósheyt om onse deucht te winnen?
(…)
(v. 1006-1036, Ed.-Grootes 1999, 296-297, vgl. Jansen e.a 2017, 52)
Hier en daar lijkt het of Nasrs Rotterdammer aan het woord is: zoals hij in
2059 met weemoed terugdenkt aan de goede oude tijd in 2009, zo blikt Jan
terug vanuit 1575 naar een vroeger tijd waarin eenvoud, geloof en trouw in
Holland naar zijn zeggen nog de boventoon voerden. De link met hedendaags
heimwee naar de jaren vijftig van orde en regelmaat is niet ver gezocht en
daarmee daagt voor leerlingen het besef dat het bedrieglijk en van alle tijden
is om te denken dat het vroeger beter was. Hetzelfde geldt voor de rivaliteit
tussen inheems en ‘vreemd’.
Bij Bredero speelt taal eveneens een vooraanstaande rol. Als Robbeknol en
Jerolimo elkaar in het eerste bedrijf ontmoeten wordt al snel de taal onder-
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werp van gesprek. Het gaat hier om het idee van taalzuiverheid en –superioriteit, maar tegelijk worden beiden ook door hun taalgebruik gekarakteriseerd,
in het geval van Jerolimo kun je zeker zeggen: gestereotypeerd. En dat werkt
komisch:

JEROLIMO [TEGEN ROBBEKNOL]
(…) Een dingen jammert may, dat is dagge soo bot Hollants sprect.
O de Brabantsche taal die is heeroyck, modest en vol perfeccy,
Soo vriendelayck, so galjart, so minjert*, en so vol correccy
zo levendig, lieflijk en zuiver

Dament niet gheseggen en kan. Ick wouw om duysent pont
Daggese so wel alse kick of als men Peterken* verstont.

petekind

Ick sweert ou par Die, ghy souwt ou Hollants versaken:
Want die ons verstoot, die verstaat alle spraken.
Was ou moeyer noch maaght, ick liet ou een Brabander maken.
Onse taal is een Robsodi*, non pareylle sonder weergae;

rapsodie, samenraapsel

Sen heeft geen komparacy by de suyverheyt van Hollant op veer nae.
ROBBEKNOL

Ja 'tis een moye mengelmoes, ghy meuchter wel van spreken,
Ghy luy hebt de Fransche, de Spanjers en d'Italianen vry wat of e
keken.
De Brabanders slachten* d'Enghelsche of de spreeuwen, sy kennen van elcks wat.
lijken op
JEROLIMO

s'Jasy* wat sayn hier harsenloose botmuylen inde stadt,
tjeezus!

Zy zijn slecht en recht van leven, en simpel inde stijl van haar geschriften.
ROBBEKNOL

O eelekaarten* soudmen dat lebbighe* Brabants siften

bastaardvloek / lelijke

Of wannen*, gelijck de Kruyeniers haar kruyen, soo waar as ic leef,
zuiveren, zeven

Ick wil wel wedden datter de helft niet over en bleef.
(…)
(v. 175-192, Ed.-Grootes 1999, 244-145, vgl. Jansen e.a 2017, 19)
Opmerkelijk genoeg verantwoordt Bredero expliciet in het voorwerk tegenover ‘de welwillende lezer’ hoe en waarom hij manipuleert met de tijd:10
Tot den goetwillighen leser
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(…) Nu heb ick 't inder waarheyt op niemant in't besonder ghemeent, maar
heb de kluppel int hondert* blindelingh geworpen, luck raack, die ghetroffen
is, volcht het Rijmpje. Doetet u seer, wachtet u meer.
Die beleeftheyt* heb ick ghebruyckt, dat ick een ander tijdt hebbe ghenomen,
op datmen te minder beduydenisse* op de teghenwoordighe levende en
soude maken, ghelijck ick oock niet ghedaan en hebbe. De Brabantsche Tale
heb ick tot geen ander eyndt hier in ghevoeght, als om haare arme hovaardy
an te wijsen, dat sy also wel lebbicheden heeft als de botte Hollanders, die sy
soo wel niet en konnen volghen, als wy-lieden haare mis-spraack.* (…) (Ed.Grootes 1999, 216-217)
*int hondert: in het wilde weg
* beleeftheyt: discretie
*beduydenisse … soude maken op: het zou betrekken op
* lebbicheden: lelijkheden
* …die zij (de Brabanders) evengoed beter niet kunnen navolgen, als wij
(Hollanders) hun wantaal
We zien de verplaatsing van een beladen maatschappelijke toestand naar het
verleden, ca. 1575. Anno 1617 was er sprake van religieuze en sociale spanningen (immigratiedruk). Die speelden in 1575 nog niet. Bredero benut welbewust het verleden om iets duidelijk te maken over het heden wat gevoelig ligt
bij zijn publiek: verplaatsing in de tijd schept opnieuw afstand voor bespiegeling over de eigen, woelige tijd.11
Laten we de boeiende inhoud even voor wat zij is en laat ik de Spaanse Brabander benutten om iets heel anders duidelijk te maken, over de stand van
zaken in het literairhistorische onderwijs: wat ik zou willen noemen de didactische paradox van overvloed en onbehagen. Er is immers een overvloed aan
literairhistorische kennis beschikbaar over deze schitterende tekst, in de vorm
van gloednieuwe didactische middelen:
- een deel in de reeks Tekst in Context;12
- een website in het kader van het Brederojaar, waarop een educatief programma wordt aangekondigd;13
- een actualiserende lessenserie over de Spaanse Brabander.14
Rijk, nieuw en prachtig materiaal voor het middelbaar onderwijs. Mijn onbehagen, ondanks deze overvloed, kan ik het beste verwoorden in een reeks
retorische vragen:
- kunnen docenten met deze hoogwaardige didactische hulpmiddelen uit
de voeten en benutten ze deze ook daadwerkelijk? 15
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- is er een overtuigend antwoord voorhanden op de begrijpelijke vraag van
leerlingen waarom ze – bijvoorbeeld – de Spaanse Brabander zouden
moeten lezen?16
- is er een vakdidactisch kader dat voldoende samenhang biedt om een
tekst als de Spaanse Brabander in een breder verband te plaatsen?17
- is het bestaande aanbod van leermiddelen toereikend?18
- bieden de eindtermen wel genoeg houvast voor het literatuurgeschiedenisonderwijs?
- bieden de opleidingen wel een voldoende literairhistorische basis aan
aanstaande leraren? Coen Peppelenbos luidde onlangs de noodklok. 19 Hij
pleitte voor het hanteren van een ondergrens. Het probleem nijpt te meer
nu er steeds meer brede vooropleidingen komen.
Houdt de Spaanse Brabander na dit jubeljaar stand in deze context? Ik dreig
nu toch in geweeklaag te vervallen. Tijd voor een positievere kijk. Laten we
bezien wat er te doen is. Een tekst vormt opnieuw de opstap.

3.Doen: Tjeempie!: Wassenaar, ca. 1968
We belanden in een heel andere wereld als we Tjeempie!
Of Liesje in Luiletterland openslaan: in gegoede kringen in
Wassenaar, ca. 1968. Hoofdstuk 1 doet verslag van het gesprek dat Liesje van Zuylen met haar moeder voert over
‘De schandelijke paastaak van meneer van Dale’, de leraar
Nederlands van het 15-jarige hoofdpersonage. Anders dan
in beide voorgaande teksten wordt hier juist de eigen tijd
beschreven zonder er afstand van te nemen door tijdsmanipulatie. De citaten maken duidelijk wat Liesje te doen
staat en hoe haar moeder erover denkt:
[Liesje:] “Meneer van Dale wil dat we het leven niet alleen uit schoolboeken leren kennen, maar ook uit de werkullukheid van het dagelukse leven. (…) We moeten mensen ontmoeten en van die ontmoeting een verslag maken. Wat ze zeggen en zo.” (13)
(…)
“Moderne schrijvers, mam,” herhaalde Liesje. “Meneer van Dale zegt dat
de letterkunde ook tot het leven behoort.” (15)
(…)
[Moeder:] “Moderne schrijvers!” bracht ze er tenslotte uit. “Daar komt
niets van in!”
Liesje keek haar moeder niet begrijpend aan.
“Tjeempie, mam, wat is er?” vroeg ze. (15-16)
(…)
“Wat zou er zijn met die moderne schrijvers?
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Voor het eerst, sinds meneer van Dale haar de taak had opgegeven, was
Liesjes belangstelling gewekt.
Zou er in de literatuur dan toch meer schuilen dan ze tot nu toe had vermoed?
Zou literatuur misschien ook leuk kunnen zijn?” (16)
(…)
[Moeder:] “Perverten! Homopielen! Alles wat er aan liefde nog mooi en
rein is, bezoedelen ze! Ontluisteraars van de schepping! Schrijvers! Ha!
Onvolwassen schuttingtaalprodusenten, zal die meneer van Dale van je
bedoelen!” (17)
(…)
“Ze schrijven over S-E-X”, spelde ze haar dochter op verouderde wijze
voor. (18)
(…)
“Tjeempie, mam, wat betekent dat?” vroeg Liesje (…) (19)
De lezer van Tjeempie! anno 1968 keek hier recht in de spiegel van de eigen
tijd. Het boek is allerminst maatschappijkritisch, het levert eerder een humoristisch, eigentijds commentaar op de ‘vrije’ jaren zestig. We kijken mee door
de ogen van een naïef maar zeer doortastend meisje, dat kennis maakt met
seks, drugs en rock and roll en - niet te vergeten - de literaire wereld (sien) in
Amsterdam. De (sprekende) namen van opgevoerde schrijvers zijn weliswaar
‘versleuteld’ maar ze zijn zeer herkenbaar: neem ‘het Roofdier’ Jan Cremer
en ‘De Beste Gekapte Schrijver’ Harry Mulisch.
Liesje komt op haar ontdekkingstocht met een vijftal auteurs in aanraking: de
taal voegt zich in de hoofdstukken naar die van de auteur die in beeld komt.
Taal wordt hier zodoende op vergelijkbare wijze gethematiseerd: personages
worden via hun taal getypeerd en dat werkt humoristisch. Bovendien wordt
de vrije spelling die in de jaren zestig oprukte doorlopend bespot.
Een rijk perspectief is in het geval van Tjeempie! ook het spel met het medium
tekst. De fysieke verschijning als ‘Literaire Reuzenpocket’ met een kleurenomslag tekent de massificatie van de literatuur in de jaren zestig maar leidt ons
ook naar één intertekstueel spoor: het omslag verwijst ondubbelzinnig naar
het allesbehalve literaire genre van seksblaadjes getuige de kleurenfoto van
een schoolmeisje met hoog opgetrokken kousen, een korte rok en roze strikken in het haar. Het ontblote bovenlichaam wordt bedekt door een schooltas
in de ene arm en de andere arm die een banaan naar haar open mond brengt
terwijl het meisje de lezer recht aankijkt. Ook in het boek speelt seks een grote
rol: een running gag in het boek is dat Liesje onwetend is over wat ‘S-E-X’ is,
maar de liefde wel voortdurend bedrijft. De Amerikaanse bestseller Candy
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heeft model gestaan voor de combinatie van een hoofdpersoon van een verleidelijk, naïef meisje op de grens van volwassenheid met humor door het gebruik van talloze dubbelzinnigheden en (dramatische) ironie. 20 We zagen in
de citaten dat Liesje zich verwondert over de verhouding tussen literatuur en
de ‘werkullukheid’ en daarmee brengt het ons nabij het perspectief van (veel)
leerlingen. Intertekstueel is het boekje een literatuurdidactische goudmijn
omdat het vensters opent op de schrijverswereld en de context van de jaren
zestig: in het voetspoor van Liesje op paastaak kunnen leerlingen daarmee
kennismaken.
Met Liesje kijken we ook in de spiegel van een tijd. Hoewel er op het vlak van
de inzet van taal parallellen zijn met de beide andere teksten, is hier geen
sprake van verplaatsing in de tijd, integendeel. Wel wordt er op een andere
manier afstand gecreëerd: procédés als versleuteling, ironie en overdrijving,
gecombineerd met het centraal stellen van een relatieve buitenstaander en
spel met taal zorgen voor milde spot.
Tjeempie! heb ik niet alleen ten tonele gevoerd om de literairhistorische mogelijkheden ervan te tonen. Het boekje kan ons ook indirect leiden naar een
antwoord op de vraag: wat staat ons te doen om het literatuurgeschiedenisonderwijs een impuls te geven? Sander Bax en ik hebben enkele jaren geleden
bepleit dat voor leerlingen Tjeempie! - in feite de letterkunde van de hele twintigste eeuw - inmiddels literatuurgeschiedenis is.21 We hebben betoogd dat het
boekje van Campert zich bij uitstek leent voor een lessenreeks over literatuur
in de jaren zestig. Voortbordurend op dat plan zijn we met een docentontwikkelteam begonnen om lesmateriaal met een didactisch kader te ontwerpen
voor de twintigste eeuw. We werken nu met een groep docenten samen aan de
verwezenlijking van dat plan en daar ben ik waar ik wezen wil. Het is een voorbeeld van uitwisseling tussen docenten, neerlandici en vakdidactici. En dat is
niet alleen zeer inspirerend, deze vorm van kruisbestuiving kan ook een bouwsteen opleveren voor het nieuwe curriculum. Maar een dergelijke uitwisseling
zou wat mij betreft óók - en wel verplicht - een bouwsteen moeten vormen
voor een landelijk netwerk rond de vakdidactiek van het Nederlands. Een netwerk waarin scholing en nascholing permanent worden behartigd en waarvan
het literatuurgeschiedenisonderwijs ook zou profiteren. Er is namelijk naast
scholing veel te doen aan ontwikkeling, onderhoud en onderzoek van didactisch materiaal, betekenisvolle didactiek en de legitimatie van literatuurgeschiedenis-onderwijs.
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Epiloog: Groningen, 2032
Terug naar de toekomst. Tot slot dromen we nogmaals vooruit in de tijd. Wat
zullen leerlingen anno 2032 kunnen leren over tijd, tekst en taal van Nasrs
‘otochtone’ Rotterdammer, Jerolimo en Liesje, als ze bij Nederlands meekijken door hun ogen?
Als Nasr, Bredero en Campert ons iets duidelijk maken dan is het dat tijdreizen in teksten loont. Uit het heden voorwaarts om achteruit te kunnen dromen; naar andere tijden om gevoeligheden bij het beoogde publiek te vermijden, of juist de camera vol op het heden richten en dan afstand creëren door
de werkelijkheid te versleutelen en een naïef perspectief te kiezen. Afstand nemen biedt ruimte om het heden scherper onder ogen te zien. Literatuurgeschiedenisonderwijs dient heden en verleden te verbinden, te actualiseren en
te historiseren.
Gedicht, toneelstuk, roman: het zijn verschillende genres maar steeds vormde
het medium tekst ons vervoermiddel op reis door de tijd. Deze teksten representeren echter een rijke multimediale historische werkelijkheid. Literatuurgeschiedenis - zeker voor 1900 - is en blijft vooral teksten lezen en vergelijken
met andere teksten, maar die teksten vormen vaak maar één dimensie: literatuur was en is meer dan die tekst. En daar moet en kan recht aan worden gedaan in de les.
wullah! s'Jasy! Tjeempie! Tal van talige en literaire middelen worden ingezet
door deze schrijvers en die komen vaak overeen als ze vergelijkbare doelen
nastreven. Het gebruik van sociolect en dialect zorgt voor bevrijdende humor.
De taal zelf is ook thema in alle drie teksten en wordt verbonden met (een
behoefte aan) identiteit. Leerlingen kunnen ervan leren welke misvattingen er
bestaan over taalzuiverheid en taalverandering en hoe complex de verhouding
is tussen taal en identiteit.
Er is nog een belangrijke didactische les te trekken uit ‘de schandelijke paastaak van meneer van Dale’ - met dank aan Remco Campert.
De 66-jarige inwoner van roffadam in 2059, Jerolimo en Liesje: ze zijn alle
drie wat naïef in onze ogen. We prikken vrij gemakkelijk door de beperkte blik
van deze personages, het zijn alle drie types. De schrijvers kunnen het volle
licht op een rijkgeschakeerde, complexe werkelijkheid werpen door gebruik te
maken van deze naïeve personages. Een beeld van die eigentijdse werkelijkheid te schetsen en daarover hun publiek aan het denken te zetten, daar lijkt
het hen om te doen. Zo komen we uit bij het persoonsvormende doel dat goed
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literatuur(geschiedenis)onderwijs moet onderscheiden van wiskunde en
scheikunde. Het doel moet zijn leerlingen in het voetspoor van Liesje zelf te
laten ontdekken dat ‘er in de literatuur (…) toch meer [kan] schuilen dan ze
tot nu toe had vermoed’. Daar moet de didactiek voor zorgen. We moeten leerlingen niet alleen willen leren hoe het zit en wat goed voor hen is op een leeftijd
waarop ze dat liever zelf bepalen en daar zelf achter willen komen. We moeten
leerlingen evenmin belasten met een gedateerd, structuralistisch begrippenapparaat dat ervoor zorgt dat ze door de bomen het bos niet meer kunnen zien.
We moeten leerlingen wel in de gelegenheid stellen om te ontdekken dat er
van alles is dat hen met die ‘ouwe meuk’ verbindt. Als ze zich zo van de werking
van taal en teksten in de loop der tijd bewust zouden worden, dan ‘[z]ou literatuur [zelfs] misschien ook leuk kunnen zijn (…)’.
Natuurlijk schiet de beeldspraak van de tijdreis op een aantal punten tekort
en ik heb slechts enkele facetten van tekst en taal besproken. Toch hoop ik dat
ik deze literairhistorische trip door tekst, taal en tijd heeft laten zien dat reizen
door de verbeelding uit het verleden voor leerlingen een ontdekkingsreis naar
inzicht kan – wat mij betreft moet – opleveren: de bewustwording van verschillende manieren waarop mensen in heden en verleden hun gedachten, gevoelens en dromen vormgeven in de verbeelding, en een bijdrage aan de persoonsvorming doordat deze spiegels van de tijd worden verbonden met de eigen wereld van de leerlingen. Voorwaarden voor het slagen van die ontdekkingsreis zijn dat de expeditieleiders voldoende worden toegerust om te gidsen (structureel (na)scholingsaanbod voor docenten); dat de infrastructuur op
orde is (eindtermen, curriculum, lerarenopleiding) en dat er geschikte vervoermiddelen (teksten, bloemlezingen en andere leermiddelen) voorhanden
zijn.
Als we daar hard aan blijven werken, zal Theo anno 2032 in Groningen tevreden vaststellen dat de leerlingen met recht bewust geletterd mogen worden
genoemd.
Tot zover deze droom van de toekomst: terug naar het heden.
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Van waarde naar waarheid: literatuuronderwijs
op de helling
Prof. dr. Barend van Heusden – Kunst, cultuur en cognitie. Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen

1
De stand van zaken in het literatuuronderwijs die Theo, Erwin Mantingh en
Marjolein van Herten uitgebreid schetsten in hun artikel ‘Doodtij in de delta’,
in Spiegel der Letteren (Witte, Mantingh, & van Herten, 2017) van vorig jaar,
stemt niet bepaald vrolijk: de literatuurlijst staat onder druk, de canon staat
ter discussie, er is gebrek aan duidelijke doelstellingen. “Een wetenschappelijk
onderbouwde visie die als richtsnoer zou kunnen dienen voor het literatuuronderwijs is niet voorhanden”, men “rommelt maar wat aan” (Witte et al.,
2017: 116).
Of het veel troost biedt weet ik niet, maar de ontwikkeling en situatie die de
auteurs beschrijven is niet voorbehouden aan het literatuuronderwijs. Het
gaat niet zo goed met het literatuuronderwijs, maar het gaat ook niet erg goed
met Geschiedenis, Media-onderwijs (Mediawijsheid), Burgerschap, Filosofie,
het Kunstonderwijs. Het gaat eigenlijk met het hele profiel Cultuur (en Maatschappij) – zoals ook uit recent promotieonderzoek weer blijkt (Witte, 2017).
En in het WO zijn de Geesteswetenschappen ook in crisis (Heusden, 2016).

2
Hoe komt dat? Er zijn minstens twee oorzaken. De eerste is demografisch, de
tweede is wetenschappelijk (theoretisch). Maar ze traden in de tweede helft
van de 20e eeuw tegelijk op en versterkten elkaar.
Dit verhaal is al vaker verteld. Door de democratisering, die zelf weer het gevolg was van demografische ontwikkelingen (de babyboom), emanci-patiebewegingen, de opkomst van de audiovisuele en digitale media en de mondialisering is binnen het tijdsbestek van zo’n 50 jaar de culturele canon volledig
ondergraven. Van de relatieve homogeniteit die de Nederlandse cultuur tot in
de jaren ’50 kenmerkte – met verschillen per levensbeschouwelijke, dan wel
politieke zuil – is weinig meer over. Wat belangrijk was om te weten, daar was
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men het tot dan toe wel min of meer over eens – welk nieuws, welke geschiedenis, welke literatuur en kunst, welke taal, welke normen en waarden – er
was misschien wel wat discussie, maar die raakte niet aan de kern. De waarden
hoefden helemaal niet door iedereen gedeeld of erkend te worden – ze vormden wel de kurk waarop het (cultuur)onderwijs dreef. De canon van ogenschijnlijk gedeelde waarden rechtvaardigde het onderwijs erin. Cultuuronderwijs was (en is overigens deels nog steeds) normatief onderwijs in waarden
(Westers, Europees, Nationaal, regionaal, religieus, politiek, en van een dominante sociale klasse), en wel over de hele breedte: van de geschiedenis en het
erfgoed, via de kunsten en de literatuur, tot filosofie en maatschappijleer.
De nieuwe groepen die de publieke ruimte vanf de jaren ’60 betreden (de
jeugd, vrouwen, lagere sociale klassen, migranten, lhbt-ers) hebben aan de canon geen boodschap, of bezien haar (hem) in ieder geval met de nodige scepsis.
En wanneer de bodem onder de canon van gedeelde waarden wegvalt zit het
cultuuronderwijs (en niet alleen het onderwijs – maar ik beperk me daar nu
toe) met de handen in het haar. Wat moet, wat kan er onderwezen worden?
Welke taal, welke literatuur, welke kunst, welk verleden, welke waarden
(welke canon)? Betekent het einde van de canon ook het einde van het cultuuronderwijs? En van de geesteswetenschappen – die in het verlengde liggen)? Het lijkt er soms wel op. Want wat is cultuur eigenlijk? Kunst? Literatuur? Taal? Geschiedenis en erfgoed? Burgerschap? Het is niet zo dat men
deze vragen voor de jaren ’50 wel kon beantwoorden, maar dat was ook niet
nodig, want men kon altijd verwijzen naar een corpus teksten en gebeurtenissen: dat is onze cultuur, kunst, erfgoed enz. (de zogenaamde historisch-biografische methode).
De tweede oorzaak hangt samen met ontwikkelingen in de geestes-wetenschappen. Er is in de jaren ’60 sprake van een algemene verweten-schappelijking van de geesteswetenschappen, die meer theoretisch en empirisch worden
dan historisch-biografisch, naar het model van de natuurwetenschappen. Dat
betekent dat men eerst meer object-gericht gaat werken (structuralisme, ‘close
reading’, tekst als ‘ding’, het afzweren van de intenties van de auteur), en vervolgens aandacht krijgt voor het proces waardoor cultuur ontstaat en bestaat
(postmodernisme en cognitieweten-schappen; aandacht voor lezers).
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De discussie over de canon maakte de vraag naar wat cultuur nu precies is dus
ook voor de wetenschap weer urgent: wat is cultuur (kunst, geschiedenis, literatuur) eigenlijk voor ‘ding’? En is het wel een ding? En het onthutsende antwoord luidde: nee, cultuur is geen ding, het is een kwestie van doen, het is
gedrag. Waarmee het zwaartepunt verschoof van het werk, of de gebeurtenis,
dat zijn autonome status verliest, naar het publiek dat iets van / met een werk
maakt: cultuur is iets wat mensen doen, en de objecten (artefacten, voorwerpen) krijgen een nieuwe rol als instrument, of middel. In het onderwijs betekende dit vaak dat de leerling (de ervaring, het plezier, de persoonlijke ontwikkeling), meer aandacht kreeg. Maar dat wil nog niet zeggen dat we inmiddels goed weten wat voor gedrag cultuur, en kunst nu precies zijn. Waar komt
dat plezier bij leerlingen vandaan? Waarom, en hoe beïnvloedt cultuur(onderwijs) de persoonlijke ontwikkeling (subjectivering)?
Een eenduidig theoretisch kader betrekking tot cultuur, kunst, literatuur ontbreekt. Volgens het postmodernisme is cultuur vooral een kwestie van taal, en
is taal een uiting van al dan niet verborgen machtsverhoudingen. Cultuur is
vooral een machtsstrijd (denk aan het gebruik van begrippen als zwart en wit,
of klimaatcrisis, of nepnieuws, innovatie, creativiteit, ongelijkheid). Volgens
de cognitieve wetenschappen is cultuur aangeleerd gedrag zien, dat niet noodzakelijk talig en ook niet per se altijd machtsgerelateerd is. Cultuur is een
kwestie van taalgebruik, of cultuur is een kwestie van aangeleerd gedrag (een
manier van doen, of ‘habitus’ (Bourdieu)). Daar moeten we het mee doen.
Voor het cultuuronderwijs waren de gevolgen tamelijk desastreus, want als
cultuur geen eigenschap is van de dingen (het verleden, literatuur, kunstwerken), maar een vorm van doen, wat leren we leerlingen dan in het onderwijs?
Wat leren we ze over cultuur? En ook: welke autoriteit heeft de leerkracht?
Wat we zien is dat het cultuuronderzoek en –onderwijs een ontwikkeling
doormaakt van waarde naar kennis (de ‘waarheid’ uit mijn titel, vanwege de
alliteratie): van cultuur als waarde naar kennis over cultuur (en literatuur).
Van corpus naar proces. Dat is een heel gezonde ontwikkeling, lijkt mij (beter
laat dan nooit), waar we tevreden mee zouden moeten zijn, ware het niet dat
we er nu middenin zitten en nog geen vaste grond onder de voeten hebben. De
waarden werken niet meer, maar de kennis over wat cultuur is nog niet voorhanden. De wetenschappelijk onderbouwde visie op cultuur (en a fortiori literatuur) ontbreekt. En dat maakt dat het moeilijk argumenteren is. Profiel CM
in crisis. Geesteswetenschappen in crisis.
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De leeslijst is, vrees ik, niet de oplossing, en enthousiasme (‘passie’!) al helemaal niet. Ook vluchten in vage begrippen, waarvan ik vrees dat ‘bewust geletterd’ de meest recente is, helpt niet. De vier in ‘Doodtij in de delta’ voorgestelde strategieën (herziening wettelijk kader; ontwikkeling van lesmateriaal;
professionalisering van docenten; vakdidactisch onderzoek) kunnen niet zonder theorie. Wat dit betreft is de laatste zin van ‘Doodtij’ heel veelzeggend:
“Niet alles wat van waarde is, hoeven wij weerloos ten onder te laten gaan”
(137). Toch weer, dacht ik - het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan
- dat beroep op waarden!

3
Vanuit het cognitieve perspectief waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt
is literatuur als vorm van cultuur de combinatie van drie aspecten die ieder op
zich ook in andere vormen van cultuur voorkomen: reflectie, verbeelding en
taal.
Cultuur bestaat uit een beperkt aantal bouwstenen:
Eerste bouwsteen: cultuur begint altijd (fylogenetisch, ontogenetisch, historisch en in de actualiteit) met een ervaring van verschil (herinnering). Dit
brengt de ervaring van tijd met zich mee, en het garandeert ons een zekere
vrijheid: we zitten nooit helemaal vast in / aan het verleden.
Tweede bouwsteen: we beschikken over verschillende strategieën om met het
verschil om te gaan: overeenkomsten waarnemen, mogelijkheden verbeelden,
interpreteren met behulp van taal, en analyseren in termen van onderliggende
structuren. Daarbij gebruiken we vier typen media (dragers): ons lichaam, artefacten, taal en grafische symbolen.
Derde bouwsteen: het culturele proces is recursief: het kan ook over zichzelf
gaan. Mensen kunnen cultuur dus waarnemen, verbeelden, conceptualiseren
en analyseren. Waarmee we bij de literatuur komen. Literatuur is: cultureel
zelfbewustzijn, door verbeelding, in taal.
Zelfbewustzijn deelt literatuur met nieuws, geschiedenis, filosofie, kunsten –
de cultuurvakken op school, de geesteswetenschappen.
Verbeelding deelt literatuur met de andere kunsten, maar ook met techniek
en zorg (empathie).
Taal deelt literatuur met alle andere vormen van taal: zakelijk, beschrijvend,
wetenschappelijk, dagelijks, enz…
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4
Literatuur is dus, als cognitief proces, niet één ding, maar een kruispunt, en
dat kruispunt biedt ook meteen de basis voor samenhang en samenwerking in
het onderwijs (dit geldt voor alle cultuurvakken). Literatuuronderwijs bevindt
zich, zoals alle cultuuronderwijs, op een kruispunt: het is onderwijs in reflectie
(de cultuurvakken), onderwijs in verbeelding (de kunstvakken), en onderwijs
in een medium: taal (de talen).
Naar mijn mening is dit wat leerlingen in ieder geval zouden moeten leren
over literatuur: kennis over, inzicht in literatuur als een vorm van cultuur
(naast andere). Dat leren ze onder andere door te ervaren, door te oefenen,
door het te bestuderen en te onderzoeken. Ze leren een houding, een vaardigheid, een medium. Ze leren dat en hoe je op het leven kunt reflecteren: bewustzijn – aandacht voor identiteit; ze maken kennis met een vorm van verbeelding: het is gemaakt, een voorwerp – aandacht voor creativiteit; en ze beheersen een medium – aandacht voor taal.
Hier raken we aan een kwestie die het bereik van het cultuuronderwijs eigenlijk ver te buiten gaat, en dat is de rol van taal in een cultuur die gedomineerd
wordt door ultrakorte berichten op sociale media, beelden en soundbites. We
leven in een cultuur waarin betrekkelijk weinig aandacht bestaat voor de taal
die de basis legt voor het handelen als lid van een gemeenschap. Taal kent niet
alleen betekenis en waarde toe, maar vormt ook een gemeenschap. Beelden,
voorwerpen, modellen en logica zijn universeel, maar een duiding is altijd aan
een taal, en daarmee aan een gemeenschap gebonden. Iedereen ziet wat er op
een foto staat, maar alleen dankzij taal weten we wat hetgeen we zien betekent.
Hetzelfde geldt voor kunst en techniek – iedereen kan het voelen, horen en
zien, maar wat het betekent is afhankelijk van de taal die je beheerst. En het
geldt voor wetenschap – de modellen en formules zijn universeel en kunnen
daarom bijvoorbeeld makkelijk in het Engels worden besproken. Maar wat
kennis voor mensen betekent is niet in formules te vangen – dat kan alleen in
taal geformuleerd worden. Kort samengevat zou je kunnen zeggen: je taalgebruik is de basis van het handelen als (lid van) een gemeenschap.
Vandaar het belang, voor een gemeenschap, van goed interpreteren en van een
gedegen kennis van taal – zonder taal geen betekenis en geen waarde. Wie niet
over die taalvaardigheid beschikt kan enerzijds zelf zijn of haar situatie slecht
duiden, maar is vooral erg gevoelig voor de emotie die het beeld – zonder
woorden – overdraagt, en voor ongenuanceerde uitspraken. Dit gebrek aan
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aandacht en waardering voor taalvaardigheid heeft zijn weerslag in het onderwijs. Wie vooral talent heeft voor taal valt buiten de ‘Natuur en Techniek’boot. Er wordt weliswaar veel gesproken over de basisvaardigheden ‘taal en
rekenen’, maar in feite gaat het vooral om rekenen. De taal die op school aangeleerd wordt is vooral instrumenteel. Ze moet kwantitatief kunnen worden
beoordeeld. ‘Instrumentele taal’ is in deze context eigenlijk een gotspe, want
natuurlijk is taal een instrument; alleen wordt de belangrijkste functie van dat
instrument over het hoofd gezien. Taal is veel meer dan slimmigheidjes bedenken in een debat, of zinnetjes correct vertalen, of een samenvatting volgens
de regels schrijven. Wie goed is in taal begrijpt wat hij of zij leest en hoort, en
kan onder woorden brengen, in gesproken en geschreven teksten, wat hij of zij
voelt, vindt en denkt. Wie een goed betoog kan schrijven beheerst zijn taal.
Mensen met talent voor taal maken de publieke ruimte – en de kwaliteit van
die publiek ruimte lijdt onder een cultuur die aan taal weinig of geen belang
meer hecht. De publieke ruimte wordt niet door beelden gemaakt, niet door
voorwerpen en niet door formules – die ruimte bestaat namelijk alleen in taal.
Hier ligt de basis voor ons collectieve handelen. Vandaar dat er veel te zeggen
is voor de 19e-eeuwse aanduiding van de geesteswetenschappen als ‘moral sciences’. De hermeneutiek is het domein van de waarden – en van het rationele
debat over die waarden. De democratie kan inderdaad niet zonder de geesteswetenschappen. Niet omdat, zoals Martha Nussbaum (Nussbaum, 2010) veronderstelt, de geesteswetenschappen bepaalde waarden zouden vertegenwoordigen die de democratie nodig heeft, maar omdat het vermogen om in
een goed functionerende publieke ruimte gebeurtenissen zorgvuldig, dat wil
zeggen vanuit een veelheid aan verschillende mogelijke perspectieven te duiden, een voorwaarde is voor het democratische debat. Ik heb wel eens iemand
laatdunkend horen zeggen dat de geesteswetenschappen toch vooral ‘geklets’
zijn. De woordkeuze spreekt voor zich. Natuurlijk zijn de geesteswetenschappen ‘geklets’. Wat de persoon in kwestie zich kennelijk niet realiseerde is het
grote belang, voor een samenleving, van mensen die goed kunnen kletsen. Een
cultuur die gedomineerd wordt door beeld en formule loopt een zeker risico.
Zoals Dominique Moïsi opmerkte: ‘Dit is het metaprobleem van de democratie: de kwaliteiten die je nodig hebt om te regeren, zijn onverenigbaar met de
kwaliteiten die je nodig hebt om gekozen te worden’ (interview in De Groene
Amsterdammer, 17 december 2014).
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5
Conclusie: stop in het literatuuronderwijs met denken in termen van teksten
(literatuuronderwijs gaat niet over teksten, maar over lezen en schrijven, praten en luisteren – mét teksten), stop vooral met het denken in termen van
waarden, en beschouw literatuuronderwijs als onderwijs in talige, verbeeldende reflectie - als een (klein, maar niet onbelangrijk) onderdeel van geïntegreerd cultuuronderwijs, waar het op allerlei manieren mee verbonden is.
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Fundamenteel én relevant. Selectiecriteria voor
een betekenisvolle tekstkeuze in het mvt-literatuuronderwijs
drs. Jasmijn Bloemert, vakdidacticus Engelse taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen

Leg je oor te luisteren bij gesprekken over de toekomst van de moderne
vreemde talen en de kans is groot dat de gesprekken gaan over de inhoud van
een geïntegreerd curriculum waar taalvaardigheid en inhoud zij aan zij staan.
Een inhoud die de talen al rijk zijn is literatuur, hoewel deze tegenwoordig
vaak bestempeld wordt als een vak apart dat zich ergens in de kantlijn afspeelt.
Om literatuur terug te brengen naar de kern van het mvt-onderwijs is het
noodzakelijk helder voor ogen te hebben wat we willen bereiken met het literatuurcurriculum en welke literaire werken we voor de gestelde doelen willen
inzetten. In deze bijdrage stel ik een selectiecriterium voor dat als handvat kan
dienen voor talendocenten in de zoektocht naar passende teksten voor hun
literatuurcurriculum.

De ontwikkeling van mvt-literatuuronderwijs: van kern naar
kantlijn
Waar voor 1970 mvt-literatuur zowel einddoel van als instrument voor taalverwerving van het mvt-onderwijs was, verschoof deze prominente positie na
1970 langzaam naar de kantlijn in het communicatieve vreemdetalenonderwijs. De hervormingen van de Tweede Fase (1997) zouden er zelfs voor hebben
gezorgd dat literatuur bij de moderne vreemde talen beschouwd kan worden
als een vak apart (Kwakernaak, 2014). De verbreding van de inhoud van de
mvt-lessen veroorzaakte een vervaging van de contouren van die inhoud, wat
vervolgens geleid heeft tot een ware identiteitscrisis (Kwakernaak 2013;
2016). Net als bij het schoolvak Nederlands domineert nu de instrumentele
functie van het taalonderwijs en is er van vakinhoudelijke verdieping nagenoeg geen sprake (Witte, 2017a).
De inhoudelijke verarming staat inmiddels in een nationaal zoeklicht met als
motto ‘de talen moeten meer het karakter van zaakvak krijgen’ (Witte 2017b).
In de zoektocht naar een inhoudsrijk talencurriculum worden vaak thema’s
als Taalbewustzijn en Interculturele Competentie genoemd. Literatuur als een
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inhoud van het mvt-onderwijs mag in dit rijtje niet ontbreken. Een probleem
is echter dat het literatuuronderwijs nauw verbonden is met subjectieve opvattingen van docenten. Daardoor bestaat er op dit moment een veelheid aan
visies en methodes, waardoor je het kan beschouwen als een ill-structured domain (Witte, 2008). Ook Hall (1989) en Gilroy en Parkinson (1996) concluderen dat theorievorming ontbreekt en dat de verscheidenheid in de praktijk
enorm is (zie ook Bloemert, Jansen & van de Grift, 2016). Hoewel verscheidenheid en keuzevrijheid erg typerend zijn voor het mvt-literatuuronderwijs
en docenten de ruimte geeft het curriculum naar eigen inzicht vorm te geven,
heeft de medaille ook een keerzijde. Een gebrek aan richtlijnen en inhoudelijke kaders kan namelijk zorgen voor willekeur en identiteitsverlies. Welke
criteria hanteren we bijvoorbeeld om te bepalen wanneer het literatuurcurriculum goed is? Hoe bepaal je welke literaire werken onderdeel moeten vormen
van het curriculum? Zolang het antwoord op deze vraag niet helder is is de
kans groot dat het mvt-literatuuronderwijs langzaam wegzakt in haar identiteitscrisis en de kantlijn niet meer zal verlaten.
Als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld op de lijst voor Engels staat is dat veelal
standaard en ontbreekt er doorgaans een goed doordacht argument waarom
nou juist dat literaire werk is gekozen. Het zijn vaak emotionele en persoonlijke argumenten. Een praktijkvoorbeeld:
Docent
We waren altijd meer bezig met uitvoering en waarom eigenlijk, want
achteraf denk ik heel wild gekozen voor Wuthering Heights in V4. Dat ik
achteraf denk, als wij echt concreet hadden nagedacht over hoe is onze
opbouw qua literatuur hadden we dat nooit zomaar gedaan.
Interviewer
Wat willen jullie bereiken met het lezen van Wuthering Heights?
Docent
Daar hebben we helemaal niet over nagedacht. We dachten alleen maar
het is gewoon een belangrijk boek geweest in de literatuurgeschiedenis.
Laten we die op de lijst zetten zetten.
Het ontbreken van goed doordachte leerdoelen, daarbij passende literaire
werken en daarop aansluitende lessen heeft geleid tot een wankele positie van
het mvt-literatuuronderwijs en bevestigt hiermee het idee dat de moderne
vreemde talen inhoudsloze vaardighedensvakken zijn. Dit wordt nogmaals
onderstreept door onze leerlingen die mvt-literatuuronderwijs vooral zien als
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taalverwervingsinstrument (Bloemert, Paran, Jansen & van de Grift, 2017).
Hoewel het lezen van literaire teksten in een vreemde taal zeker bijdraagt aan
onder andere leessnelheid (Beglar, Hunt & Kite, 2012), leesvaardigheid
(Grabe, 2009) en woordenschatverwerving (Pitts, 1989; Saragi, Nation &
Meister, 1978), is het naar mijn mening zonneklaar dat literaire werken in ons
mvt-curriculum veel meer te bieden hebben.
Wanneer we de huidige gang van zaken echter laten voortsudderen, is het niet
verwonderlijk dat leerlingen mvt-literatuuronderwijs steeds minder serieus
nemen of zoals een 6-vwo leerling zo helder verwoordde in een essay toen ik
hem vroeg wat hij als voordelen van literatuuronderwijs bij het vak Engels
vond: "Mijn docent scheikunde is intelligenter dan mijn docent Engels". Als
wij (talendocenten) willen dat onze inhoud serieus genomen wordt door leerlingen moeten we ervoor zorgen dat ons mvt-literatuurcurriculum hier aanleiding toe geeft.

Van kantlijn terug naar kern
In de documentaire Searching for the Wrong Eyed Jesus maken zanger Jim
White en documentairemaker Andrew Douglas een muzikale road trip door
het zuiden van de VS. Tijdens deze reis ontmoeten ze een aantal markante
mensen waaronder de schrijver Harry Crews. Tijdens deze ontmoeting gaat
Harry Crews in op het belang van verhalen vertellen. Volgens hem is namelijk
alles een verhaal. Iedereen vertelt verhalen. Het is een manier om onszelf te
begrijpen en om te laten zien wie wij zijn in de wereld. Verhalen laten zien hoe
wij geloven dat de wereld werkt. Het grote voordeel dat de moderne vreemde
talen hebben is dat ze kunnen putten uit verhalen van over de hele wereld.
Verhalen die bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de burgerschaps- en identiteitsvorming van onze leerlingen; algemene doelen die centraal staan in de op
handen zijnde onderwijsvernieuwingen (zie bijvoorbeeld www.curriculum.nu).
Om het mvt-literatuurcurriculum terug te laten keren naar de kern moeten we
zorgen voor een selectiecriterium waarmee we een scherpe selectie kunnen
maken in de te lezen werken.
Een inspiratiebron voor mij bij het creëren van zo’n selectiecriterium was het
boek The Written World: How literature Shaped Civilization (2017) van Martin Puchner. In dit werk beschrijft Puchner hoe bepaalde literaire werken ge-
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zien kunnen worden als fundamentele werken. Fundamentele werken, volgens Puchner, veranderen de manier waarop we de wereld zien en de manier
waarop we ernaar handelen.

Naar een selectiecriterium
Om het stigma van inhoudsloze vaardigheidsvakken te bestrijden moeten de
moderne vreemde talen juist bij de geboden inhoud de nadruk leggen op zaken
als culturele, maatschappelijke en persoonlijke relevantie. Het selectiecriterium dat ik daarom voor wil stellen stelt deze culturele, maatschappelijke en
persoonlijke relevantie van mvt-literatuuronderwijs voorop, namelijk: Op
welke manier is de literaire tekst een fundamentele tekst en wat is de relevantie ervan voor mijn leerlingen?
Voor het mvt-literatuuronderwijs zou ik bij de keuze van fundamentele teksten drie niveaus willen onderscheiden: macro-, meso- en microniveau. Hoewel ieder van de drie niveaus een bepaald doel onderschrijft waarvoor literaire
teksten ingezet kunnen worden, blijft de tekstkeuze persoonlijk. Het is dus
niet uitgesloten dat een literair werk zowel macro als micro kan zijn.
Op welke manier is L’Étranger van Camus een fundamentele tekst en hoe relevant is dit voor mijn leerlingen? ‘Relevant’ en ‘fundamenteel’ zijn grootse en
meeslepende woorden, maar het zijn ook woorden die betekenisloos zijn als
er geen concreet voorbeeld bij wordt gegeven. In wat volgt zal ik bovenstaande
drie niveaus nader toelichten aan de hand van voorbeelden uit de wereldliteratuur. Bij ieder niveau heb ik een leidende vraag en een opdracht geformuleerd die samen laten zien hoe de gekozen werken fundamenteel zijn en daarbij relevant kunnen zijn voor onze leerlingen.

Macroniveau
Op macroniveau gaat het om fundamentele teksten die internationaal erkend
zijn als canoniek, zoals de Ilias (Homerus), The Tale of the Genji (Murasaki),
Das Leiden des Jungen Werthers (Goethe) of Don Quixote (Cervantes). Op
macroniveau gaat het met andere woorden om een verzameling teksten die
internationaal als representatief voor een bepaalde periode of genre worden
beschouwd en daarbij historisch en cultureel van grote betekenis zijn.
Twee andere voorbeelden zijn Uncle Tom’s Cabin van Harriet Beecher Stowe
en The Jungle van Upton Sinclair. De leidende vraag die ik bij deze twee werken heb geformuleerd luidt: Hoe kunnen literaire werken de loop van de geschiedenis beïnvloeden?
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Uncle Tom’s Cabin kwam uit in 1852 en begint met de
familie Shelby die wordt gedwongen om twee van hun
slaven te verkopen vanwege economische problemen;
één daarvan is Uncle Tom. In de roman volgen we zijn
reis van plantage naar plantage en het verhaal eindigt
met het sterven van Uncle Tom doordat hij door zijn eigenaar zwaar fysiek mishandeld is. Het boek veroorzaakte destijds heel veel oproer. De reden hiervoor was
dat Uncle Tom’s Cabin het eerste boek was dat de gruwelen van de slavernij op persoonlijk niveau onder de aandacht van het grote
publiek bracht. Het werd positief ontvangen in het noorden van de VS waar
het de anti-slavernij beweging bevorderde. De roman werd, daarentegen, negatief ontvangen in het zuiden waar het zorgde voor oplopende spanningen
onder zuidelijke slavenhouders. Het verhaal gaat zelfs dat toen Abraham Lincoln Harriet Beecher Stowe ontmoette in Washington in 1862 (10 jaar nadat
het boek was verschenen) de president haar begroette door te zeggen: "So this
is the little lady who started this great war.”
Uncle Tom’s Cabin heeft ook een enorme invloed gehad
op de ontwikkeling van protestliteratuur. Een boek dat
bijvoorbeeld veel te danken heeft gehad aan deze roman
is The Jungle van Upton Sinclair dat in 1906 verscheen.
Voor zijn baan als journalist had Sinclair onderzoek gedaan naar de vleesverwerkingsindustrieën in Chicago.
Deze ervaringen hebben geleid tot het boek The Jungle.
Ook dit boek zorgde voor een shock bij de lezers. In The
Jungle word je namelijk geconfronteerd met de schrijnende, onhygiënische en inhumane werkomstandigheden, de armoede en de
wanhoop waar de arbeiders in de slachthuizen van Chicago dagelijks mee te
maken hadden. Als reactie op de manier waarop de roman ontvangen werd zei
Sinclair “I aimed at the public's heart, and by accident I hit it in the stomach."
De roman bracht publieke steun voor congreswetgeving en overheidsregulering van de vleesverwerkingsindustrie, inclusief het passeren van de Meat Inspection Act en de Pure Food and Drug Act 5 jaar na het uitkomen van deze
roman.
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe literaire werken de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden, heb ik de volgende opdracht geformuleerd:
Bestudeer hoe Harriet Beecher Stowe en Upton Sinclair een maatschappelijk
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dilemma onder de aandacht hebben gebracht van het grote publiek. Welk huidig maatschappelijk dilemma zou volgens jou onder de publieke aandacht
moeten worden gebracht en hoe zou je dit vorm geven zodat het de loop van
de geschiedenis wel eens zou kunnen veranderen?
Uncle Tom’s Cabin en The Jungle zijn twee voorbeelden van fundamentele
literaire werken op macroniveau die de manier waarop we de wereld zien en
de manier waarop we handelen hebben beïnvloed.

Mesoniveau
Fundamenteel op mesoniveau betreft literaire teksten die binnen een bepaalde subcultuur erkend zijn. Een subcultuur is bijvoorbeeld een land of een
bepaalde stroming binnen de literatuur. Zo is On the Road van Kerouac een
literair werk op mesoniveau omdat het kenmerkend is voor de zogenaamde
naoorlogse Beat & Counterculture generatie in de Verenigde Staten. Andere
voorbeelden van literaire werken op mesoniveau zijn Maus van Spiegelman
Persepolis van Satrapi, twee autobiografische beeldromans. Bij fundamentele
literaire werken op mesoniveau ligt de focus sterk op de zelfanalyse zoals
Harry Crews het benoemt; verhalen vertellen om de wereld en onszelf te begrijpen.
Twee voorbeelden van fundamentele literaire werken op mesoniveau die erkend zijn binnen een bepaalde subcultuur en waarin de vertellers laten zien
wie zij zijn in de wereld, zijn Balzac et la petite tailleuse chinoise van Dai Sijie
en Girl in Translation van Jean Kwok. Ik heb hierbij de volgende leidende
vraag geformuleerd: Hoe kunnen we door middel van literaire werken leren
van mensen die verschillende culturen, religies en levenstijlen vertegenwoodigen in een open dialoog en in een geest van wederzijds respect?
Balzac et la petite tailleuse chinoise (Balzac en het Chinese naaistertje) is een semi-autobiografische roman geschreven door Dai Sijie, en 18 jaar geleden gepubliceerd.
De roman speelt zich af in de tijd die bekend staat als de
Grote Proletarische Culturele Revolutie in China die
duurde van 1966 tot 1976. Kort samengevat: deze Revolutie was bedoeld om de oude cultuur en de ideeën en
gebruiken van de ontwikkelde intellectuele klasse simpelweg uit te roeien. De term intellectuelen werd in de
breedste zin van het woord gebruikt, waarbij geslaagde
middelbare scholieren al onder deze noemer vielen. Om dit te doen, werden
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in totaal 17 miljoen Chinese jongeren naar boerendorpen gezonden voor een
gedwongen heropvoeding.
De roman gaat over twee tienerjongens die naar een afgelegen boeren bergdorp worden gestuurd voor deze zogenaamde heropvoeding. Via de zoon van
een dichter die ze leren kennen, ook in heropvoeding, komen ze aan een koffer
vol buitenlandse romans die absoluut verboden waren volgens de Chinese wet.
Een voor een lezen ze de romans die hen even doen laten ontsnappen uit de
gruwelijke wereld waarin ze terecht zijn gekomen. Op een dag ontmoeten ze
de plaatselijke kleermaker en zijn charmante dochter waar de twee jongens
direct verliefd op worden. De jongens winnen uiteindelijk het hart van de
dochter door de verhalen die ze gelezen hebben in geuren en kleuren na te
vertellen. De roman gaat dan ook over de kracht van literatuur, hoe het je geest
kan bevrijden en ook hoe het gevreesd kan worden door degenen die anderen
willen overheersen.
Een andere semi-autobiografische roman is Girl in
Translation van Jean Kwok. Deze roman gaat over Kimberly Chang en haar moeder die samen van Hong Kong
naar Brooklyn emigreren op zoek naar een beter leven.
Al snel begint Kimberly een dubbelleven waarin ze overdag een uitzonderlijke leerling is en ’s avonds haar moeder helpt in een verschrikkelijke China-town sweatshop.
Het wordt ook meteen duidelijk dat Kimberly opgroeit
tussen twee culturen en dat ze zich moet uitdrukken in
twee talen zodat ze zich door haar omgeving veelal maar
halfbegrepen voelt.
Net als Dai Sijie die zelf werd heropgevoed van 1971 tot 1974, emigreerde Jean
Kwok zelf ook als jong meisje van Hong Kong naar de Verenigde Staten. Wat
beide auteurs doen met hun verhalen is dat ze een stem laten horen die we
maar zelden tegenkomen. Bij Jean Kwok is dit de wereld van talloze immigranten die als het ware gevangen zitten tussen de druk om te slagen in het
nieuwe beloofde land, hun plicht tegenover hun familie en hun eigen persoonlijke verlangens. En, wat we ook in Balzac et la petite tailleuse chinoise zien is
de discussie over culturele superioriteit en de balans tussen verschillende culturele invloeden.
Om leerlingen na te laten denken over de vraag hoe we door middel van literaire werken kunnen leren van mensen die verschillende culturen, religies en
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levensstijlen vertegenwoordigen, heb ik de volgende opdracht bedacht: Vergelijk jezelf met de twee tienerjongens uit Balzac et la petite tailleuse chinoise
en Kimberley Chang uit Girl in Translation. Hoe zijn jullie producten van de
cultuur waarin jullie opgroeien? Hoe zijn jullie daarin gelijk en hoe verschillen
jullie daarin van elkaar?

Microniveau
Op microniveau gaat het om literaire werken die de manier waarop we de wereld zien en waarop we ernaar handelen hebben veranderd op persoonlijk niveau. Dit kunnen kinderboeken zijn, streekromans, dichtbundels, reisverhalen, de lijst is eindeloos. Dit kan echter ook Wuthering Heights zijn als de argumentatie voor deze keuze op persoonlijk niveau is.
Op microniveau heb ik één fundamenteel literair werk
geselecteerd. Aangezien microniveau mijn persoonlijke
fundamentele werken betreft heb ik geen leidende vraag
bedacht en ook geen aansluitende opdracht. Een literair
werk op microniveau kan bijvoorbeeld als een Show &
Tell dienst doen om leerlingen kennis te laten maken
met een variëteit aan literaire werken die geen ‘officieel’
deel uitmaken van het literatuurcurriculum. Iets wat je
aan het begin van de les enthousiast met je leerlingen
deelt om interesse te wekken en om leerlingen nieuwsgiering te maken. Hierbij mijn Show & Tell:
Een van mijn hobby’s is het lezen van reisverhalen. Ik heb zelf een paar jaar
als nomade over de wereld gezworven. In de periodes wanneer ik vastzat in
Nederland verloor ik mezelf in boeken als Tracks van Robyn Davidson en Driving over lemons van Chris Stewart. Het werk dat ik geselecteerd heb op microniveau is het reisboek Riding the Iron Rooster van Paul Theroux uit 1988.
Theroux beschrijft hierin zijn reizen per trein door China gedurende één jaar.
Ik kwam dit boek op het spoor toen ik zelf een treinreis aan het plannen was
van Groningen naar Zuid Oost China een paar zomers geleden.
Voorin het boek staat onderstaand kaartje met daarop de spoorlijnroutes die
Theroux genomen heeft.
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Toen ik dit kaartje voorin het boek ontdekte besloot ik dat ik bepaalde hoofdstukken wilde lezen op het moment dat ik zelf ook de beschreven route nam.
Ik had hier verder geen diepere gedachten bij. Het leek me gewoon leuk om te
doen. Het was ook heel leuk om te doen en ik heb er ook nog wat van geleerd.
Voorheen zag ik reisverhalen puur als ‘armchair travelling’. Bijna gratis en
bijna moeiteloos de wereld over zonder echt te reizen. Doordat ik samen met
Theroux's boek bepaalde routes heb afgelegd werd ik me niet alleen bewust
van hoe hij de wereld zag en beleefde, maar ook hoe ik de wereld zag en beleefde en dat dit best wel vaak van elkaar verschilde. Deze ervaring heeft me
geleerd dat ieder mens de wereld op een unieke manier ervaart en dat het delen van deze ervaringen door middel van literatuur veel kleur en diepgang in
je leven kan brengen.

Afsluitend,
Met bovenstaande vijf voorbeelden heb ik geprobeerd te laten zien hoe literaire werken fundamenteel kunnen zijn op macro-, meso- of microniveau en
hoe de verhalen over hoe mensen de wereld ervaren en hoe de wereld volgens
hun werkt relevant kunnen zijn voor onze leerlingen. Daarbij moet worden
gezegd dat een verbreding van de inhoud niet per definitie hoeft te leiden tot
een vervaging van de contouren. Een recensent van Puchner’s boek schreef
het volgende in de Economist (11 januari 2018):
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“Writing is so ingrained in human consciousness and so intertwined with people’s imaginative lives that any attempt to single out its impact on the course
of history is bound either to end in bland generalities or to be marked by arbitrary selectivity.”
Het is tijd dat het mvt-literatuuronderwijs een beweging maakt weg van bland
generalities en arbitrary selectivity richting well-considered en clearly argued selectivity. Met andere woorden, je kunt niet anders dan selectief zijn,
maar laat dit dan consistente welbewuste keuzes zijn, onderbouwd door goedgekozen leerdoelen, scherpe leidende vragen en goed aansluitende opdrachten
en lessen. Een duidelijke visie op wat je met het mvt-literatuurcurriculum wilt
bereiken en een helder selectiecriterium om de juiste keuzes te maken in de
teksten die je jouw leerlingen wilt aanbieden is de oplossing om het literatuuronderwijs uit haar identiteitscrisis te trekken en terug te plaatsen in de kern
van het curriculum van de moderne vreemde talen.
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Het interpretatieve proces: een vitale opgave voor
het literatuuronderwijs
André van Dijk (leraar in ruste, Maartens College Maastricht)

Inleiding
Dr. Theo Witte heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw en in het tweede
decennium van de 21ste eeuw onder veel meer leiding gegeven aan landelijke
netwerken: Geïntegreerd Literatuuronderwijs (1996 – 2001) en “Lezen voor
de Lijst” (2010 – 2014). Namens het Christelijk Lyceum Veenendaal en het
Sint-Maartenscollege Maastricht heb ik aan die projecten GLO en Literaire
ontwikkeling mogen deelnemen. Het waren leerzame docent-ontwikkelteams
avant la lettre. De uitnodiging om het afscheidscollege van dr. Witte bij te wonen hebben mijn vrouw en ik dan ook dankbaar geaccepteerd. Oude bekenden
ontmoeten, nieuwe deskundigen leren kennen: een mooie afronding van betrokkenheid bij het rijke docentschap van Theo. Aangekomen in de Groninger
conferentiezaal van Het Kasteel, vrijdag 16 maart 2018, 12.00 uur, moesten
we vaststellen dat Theo Witte geschrokken was van onverwacht slecht nieuws:
de dagvoorzitter en de tweede spreker van deze middag waren onvoorzien –
vanwege een ernstige zaak – verhinderd. Beiden moesten worden vervangen.
Door wie? Drs. Dik Maandag nam de functie van dagvoorzitter over; aan mij
de plotse taak mevrouw drs. Jasmijn Bloemert te vervangen.
De dagvoorzitter gunde me de plaats als derde spreker, teneinde mijn lege
handen en gebrek aan voorbereiding te compenseren en een reactieve voordracht te faciliteren. De redevoeringen van dr. Erwin Mantingh en prof. dr.
Barend van Heusden waren inspirerend en boden stof te over om over te praten. De metafoor van Erwin (ontdekkingsreiziger) kan men – zoals Theo Witte
dat gedaan heeft voor competentie-niveaus – faseren zoals Paul Theroux dat
heeft uitgewerkt voor reizigers. Van Heusden van zijn kant stelde dat cultuur
gedefinieerd kan worden als een manier van doen. Zelfreflectie en zelfbewustzijn vormen de basis van cultuuronderwijs. Van Heusden onderscheidt een
aantal stadia: 1 De ervaring, de ervaring van een verschil; 2 verbeelden; 3
conceptualiseren; 4 analyseren. Deze bouwstenen voor reflectie leiden tot een
bewuste vorm van geletterdheid.
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Mijn toevoeging betrof (de dialectiek tussen) tekstverklaring en tekstbegrip en
het oordeel.
Een academica uit het gehoor zei tegen Van Heusden: een lezer is in dialoog
met de tekst. De hoogleraar gaf aan dat die opvatting onjuist is. Een tekst-opzich is leeg. Een lezer kan in gesprek gaan met de betekenis die iemand aan
een tekst geeft. Met die betekenis kan men het eens of oneens zijn. Argumenten krijgen dan gewicht toegekend.
De aantekeningen die de lezer van deze bundel hier krijgt aangeboden, zijn
een reconstructie van mijn geïmproviseerde voordracht. De zaak is immers
van groot belang. De opbouw bestond uit drie bestanddelen: 1 een viertal voorbeelden; 2 de reactie en aanvulling op de voordracht van prof. Van Heusden;
3 de conclusie: een stelling.

Voorbeeld 1
Mei 68. Een bijzondere periode. Ook voor leraren. Dagblad Le Monde riep onlangs een centrale doctrine in herinnering: ‘Mai 68 : écrivains, apprenez à ne
plus l’être !’ In de nieuwe egalitaire wereld zouden intellectuelen, schrijvers,
leraren overbodig worden ! Wat een perspectief !
‘Le plus douloureux, pour l’avant-garde, c’est après. Dans la doctrine de
Lénine les intellectuels devaient aider les travailleurs à prendre conscience de leur vocation historique : bâtir une société égalitaire où les intellectuels, justement, n’auraient plus lieu d’être.’

Het eerste gedicht waar uw aandacht voor gevraagd wordt, is binnen die doctrinaire wereld alvast anoniem. Het is een Duitse tekst. Plakkativ. Berlijn
1968 :
S A U
A U S
U S A
Analytische opmerkingen:
-

48

SAU: metafoor: smerig zwijn (pleonasme) als aanduiding van een
manspersoon dat zich liederlijk gedraagt.
USA: de Verenigde Staten, als metonymia: het Westen
Parafrase: Wat [ben jij] een smerig zwijn, daar, in de VS! Cf. de leus:
Johnson Moordenaar! Visuele kunst: Text-Bilder. Minimal Art

Lezingen

Interpretaties waarbij het gedicht wordt opgevat als tekst:
-

1968: Lindon B. Johnson in de dagen van de Vietnam-oorlog, napalm
2016: Donald Trump in de dagen van grab her by the p
2017: filmproducenten in de dagen van #metoo
2018: in de dagen van westerse mannen van wie het gedrag niet beantwoordt aan de Westerse waarden (volgens het essay Jenseits des Westens, 2018)

Interpretatie waarbij het gedicht wordt opgevat als design: als object: letterspel, een constructie zonder referent, cf.:
8 3 4
1

5 9

6 7 2

Voorbeeld 2
Het Bonnefantenmuseum Maastricht toont deze dagen Tien topstukken on
tour. Onder andere: Jan Steen: De burgemeester van Delft. Een schilderij dat
wereldbekendheid verwierf als omslag van de studie The Embarrassment of
Riches. ‘Overvloed en onbehagen’.
Wat toont Jan Steen als we de tijd nemen
zijn werk te interpreteren? De spannende
vraag die de voorstelling opgeeft, luidt:
zal deze vermogende figuur die breeduit
op zijn stoep zit, aan de bedelares die
langskomt, inderdaad een aalmoes geven? De Rijksmuseum-toelichting bij het
schilderij meldt: ‘Daarmee laat Steen
zien dat Croesus (de graanhandelaar)
niet alleen rijk is, maar ook een goed
mens.’ Maar deze toelichting, met deze
tekst, loopt mijns inziens ten onrechte op
de dingen vooruit. Mijn voorstel: ‘Daarmee brengt Steen de toeschouwer op de
vraag of Croesus (de graanhandelaar) inderdaad een aalmoes aan de weduwe
zal geven.’ Nu aandachtig kijken. Loopt het nuffige dochtertje met haar rug
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naar de bedelende persoon als teken hoe de vader gaat handelen? Heeft de
burgemeester met de brief in de hand zojuist slecht nieuws ontvangen (Tesselschade)? Is hij uit zijn humeur en weinig gezind om geld te geven? Is de
vermaning van de kerk sterk genoeg?

Voorbeeld 3
Daniel Kahneman heeft een begrip geijkt met de afkorting ‘wysiati’: What you
see is all there is. Deze mededeling bevat een waarschuwing. Wie interpreteert, dient zeker ook zaken in zijn overwegingen te betrekken die buiten het
directe blikveld vallen.
Neem een tekst van de dichter Focquenbroch. Zijn loflied op het roken van
tabak. Spes mea fumus est. De naslagwerken leggen het uit in de vanitas-traditie. Wat buiten beeld blijft en wel belangrijk is, is de werkkring van deze
Compagnie-beambte. Zijn werk op een West-Afrikaanse slaven-overslagplaats
(zijn taak: objecten tellen: hemeltergende handel!) moet verschrikkelijk gestonken hebben van de angst. Brandende tabak helpt daar enigszins tegen.
The horror. The horror.

Voorbeeld 4
Een processielied van 2600 jaar geleden. De dichter: David. De openingsregels zijn zeer bekend:
‘Loof den HEER want Hij is goed,// want Zijn goedertierenheid zal bestaan in
eeuwigheid.’
We nemen vers 13 in ogenschouw. In de vertaling van het NBG (1952): ‘Gij
hadt mij wel duchtig gestoten, tot vallens toe.’ Wie is die Gij van wie sprake is?
De rabbijnen identificeren eerst dat Gij de vijand is. Verhelderend commentaar van Rashi (Worms, Tours, 1040 – 1120). Vervolgens wie voor vijand aangezien moet worden in de dagen van Abraham, van Isaak, in de dagen van
Jakob en in de dagen van David. Deze serie interpretaties vraagt aan de lezer
uiteraard de interpretatieketen voort te zetten, om zich te realiseren wie vandaag de dag de vijand is die tot vallens toe geduchtig stoot.
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118: 1 א הֹודּו

-לַיהוָה כִּי
 כִּי לְעֹולָם:טֹוב
.ַחסְּדֹו

יג ּדַ ח ֹה
דְ חִּיתַ נִּי
ִּלנְפ ֹל; וַיהוָה
.ֲעז ָָרנִּי

Loof de Heer, want
Hij is goed, want
zijn goedertierenheid zal bestaan in
eeuwigheid
(Statenvertaling
1637S)
118: 13 Thou didst
thrust sore at me that
I might fall; but the
LORD helped me.
King James Bible

Commentaar Rashi: ‘Thou, my enemy’ retorische figuur: apostrophe aanspreking
Interpretaties van Thou: Abraham: Nimrod, Isaac: Philistines, Jacob: Esau,
David: Goliath.
Zoals bij het gedicht SAU er een reeks interpretaties mogelijk is, van LBJ tot
en met onze jaren, zo is dat ook bij psalm 118, van Abraham tot en met onze
dagen.
Bij SAU wordt de lezer gevraagd te kiezen: de inhoudelijke, referentiële uitleg
of de formele interpretatie. Bij de psalm eveneens: de rabbijnse of de kerstenende interpretatie (vervangingsleer).
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De teksten-op-zichzelf zijn leeg, de voorstellen maken een gesprek over de
juistheid van de interpretatie mogelijk. De onderwijzer helpt de leerling door
voorbeelden van betekenistoekenning uit te werken.
De procedure van raden (gissen) verloopt hetzelfde: het is een verkenning van
de historische en tekstuele (narratieve) context, waarbij zich vergissen altijd
mogelijk blijft.

Het Interpretatieproces
Zo bieden de vier voorbeelden verkenningen van het procesverloop. Aspecten
van betekenistoekenning. Welk inzicht – welke bouwstenen voor de procedure
– laten deze analyses en interpretaties van kunstwerken zien?
De vitaliteit is duidelijk. Het literatuuronderwijs heeft ten doel eraan bij te
dragen dat de lezer zichzelf beter leert begrijpen. Door actualiserende interpretaties. Door reflectie op basis van slow thinking (Kahneman: systeem 2).
De inkomende lezers komen met hun interpretaties op wegsplitsingen die om
keuzes vragen. [Theo Witte en zijn vrouw hebben in hun huiskamer een prachtig schilderij met zo’n splitsing aan de wand. Een sneeuwlandschap van Klompien].
Voorbeeld 1 SAU: Wat is voor jou belangrijk, lezer? In welke mate hecht jij aan
verwijzingen naar de werkelijkheid? Hier het dilemma. Biedt jouw literatuur
kritiek op de werkelijkheid en je eigen werkelijkheid of sta je buiten de tekst
en is de betekenis gelegen in (niet meer dan) een (vernuftig) vormenspel? Kijk
je zo ook naar Netflix-series? Voorbeeld 2. Steen. Vertellen de twee interpretaties – wel of geen aalmoes schenken – iets over je eigen instelling? Hoe sta
jij tegenover medemensen als ze zich presenteren als bedelaars? Voorbeeld 3
Fumus: hoe is jouw mentaliteit: oordeel je intuïtief of weloverwogen? Besef je
bij het beoordelen van situaties dat het vitaal is goed te kijken of je zaken en
perspectieven over het hoofd ziet? Overzie je je eigen ‘culturele archief’ (Gloria
Wekker)? Voorbeeld 4 Psalm: herken je je in de vreugde dat jouw vijand je er
niet onder heeft gekregen? Ga je voor de rabbijnse uitleg of voor de christelijke
interpretatie?
Nota bene. Een van de domeinen van het vak Nederlandse taal en cultuur is
domein F: oriëntatie op studie en beroep. Wezenlijk voor een goede studiekeuze is zelfkennis. Het onderwijs vat domein F vaak instrumenteel op; niet
verstandig, lijkt me. DOMEIN F: “Wie leest, leest zichzelf.”
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De fasen in het cultuuronderwijs die Van Heusden aanwijst laten dus ruimte
voor nadere nuancering. Een noodzakelijke nuancering. En wel door de tweeslag erklären en verstehen; explication en compréhension; tekstverklaring en
tekstbegrip. En na dat dialectische proces tenslotte de finale: het oordeel. Het
vonnis. Maar misschien is finale niet de goede aanduiding. Een oordeel kan
herzien worden. Zie: E.D. Hirsch Validity in interpretation. Het oordeel dat
weer gewraakt kan worden als er nieuwe argumenten en inzichten ter tafel
komen.
Hier volgen de stappen van het interpretatieproces (niet: de stappen, want het
proces verloopt grillig): (1) vertaling, parafrase; (2) beleving (van het verschil),
distantiatie; (3) objectief: wat valt op (zakelijke benadering); (4) subjectief:
wat spreekt aan? (persoonlijke toe-eigening) – onteigening van het subjectieve, primaire concept; (5) dialectiek tussen analyse en begrip; (6) oordeel op
basis van argumenten; (7) eventuele wraking van het oordeel & hierziene opvatting

Conclusie
Het interpretatieve proces verdient grote aandacht in het curriculum van het
voortgezet onderwijs en in het bijzonder bij literaire vorming.
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De kunst van het onderwijzen
De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs in zeven axioma’s
dr. Theo Witte – vakdidacticus Nederlandse taal- en letterkunde, Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Introductie
Dank aan de dagvoorzitter, de inleiders, de forumleden en u bezoekers die allemaal zijn gekomen om mijn afscheid luister bij te zetten en samen het literatuuronderwijs een hart onder de riem te steken. Ik vind het hoe dan ook fijn
dat ik voor deze gelegenheid alle disciplines die er voor mij toe doen bij elkaar
heb kunnen brengen: leraren, vakdidactici, vakspecialisten, onderwijskundigen, leesbevorderaars, enkele vrienden en in het bijzonder mijn vrouw en kinderen die mij niet eerder toestonden zo lang in hun bijzijn over mijn vak te
praten.
Weggaan kun je beschrijven als/ een soort van blijven. Niemand/wacht
want je bent er nog./Niemand neemt afscheid/want je gaat niet weg.1
Dichtte Rutger Kopland in 1968. Maar wat betekent weggaan als je met pensioen gaat? Wat laat ik achter en wat zal blijven? Ik denk dat ik mijn pensionering bij de RUG het best kan illustreren met het gedicht ‘Wingerd’ van Tom
van Deel.2 Met dit taalkunstwerkje opende ik jarenlang in de herfst mijn colleges en lezingen. Hoewel ik het tientallen keren heb voorgedragen en besproken, merkte ik bij mijn laatste college in november dat het in het licht van mijn
naderende afscheid een nieuwe betekenis kreeg.
Blad dat zich losmaakt/van de muur, zijn steel/laat staan, zich waagt/
aan vliegen, het drijft/rood en gekromd mijn/raam voorbij, van tijd/
vervuld, een vlinder in/verval, op weg naar wat/steeds lager liggen zal.
Thea, mijn vrouw, vond een vanitas-gedicht te zwaarmoedig voor een naderend pensioen en ook niet zo passen in maart. Tóch koos ik dit gedicht, omdat
ik de metafoor van een blad dat zich losmaakt, maar die zijn steel laat staan
troostrijk vind en ook wel vind passen op 16 maart met de lente in het vooruitzicht.
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Voordat ik mij waag aan vliegen, krijg ik nog een keer de gelegenheid om mijn
visie te geven op de toekomst van het literatuuronderwijs. Echter, ik moet mijn
zeer gewaardeerde collega’s Carien Bakker, Clary Ravesloot en Peter-Arno
Coppen ervoor waarschuwen dat, geheel tegen hun adviezen in, de bespiegelingen over de tijd waarin we leven aan de sombere, en voor wie daar gevoelig
voor is, aan de pessimistische kant zijn. Maar ik kan hen ook troosten want er
zullen genoeg optimistische vergezichten tegenover staan. Optimisme dat gevoed wordt door de enorme pedagogisch-didactische potentie van literatuur
en door docenten die erin slagen om het vak in al zijn kracht en pracht aan
leerlingen te tonen.

1. In welke tijd leven we?
God verdween niet alleen uit het Friese dorpje Jorwerd. 3 In de vorige eeuw
zijn we volgens vele cultuurbeschouwers onze culturele ankers kwijtgeraakt. 4
Daarmee verloren we ook onze belangrijkste zingevende instanties. Het driestromenland van Christenen, liberalen en sociaaldemocraten is veranderd in
een delta van voornamelijk one-issue partijen. Veel vanzelfsprekendheden
worden aangevallen en betwijfeld. ‘Die boekenlijst is misdadig. Fuck de canon’
fulmineerde Christiaan Weijts in de NRC van 18 januari 2016, waarmee het
zoveelste schreeuwerige debat over de canon en het literatuuronderwijs werd
ingeluid.5
In onze verdeelde en versplinterde samenleving ontbreekt het aan gemeenschapszin en gemeenschappelijke referentiepunten. 6 Het wordt daardoor
steeds moeilijker elkaar te vinden in gedeelde kennis en waarden waardoor
het hele idee van ‘samenleving’ op losse schroeven is komen te staan. Wie we
zijn en hoe we onszelf beleven is een constructie van naar het schijnt lukrake
neurologische processen.7 Maar waar is onze ziel? Wie zijn wij en waar staan
we voor? Zijn we dan helemaal van God los?
De literatuur als serieuze kunstvorm verliest terrein. De belangrijkste verandering van de afgelopen dertig jaar is wel dat de literatuur een pluriformer
begrip is geworden en deel is gaan uitmaken van de massacultuur. Er zijn meer
schrijvers en er verschijnen op meer niveaus dan voorheen ‘literaire’ boeken.8
Desondanks neemt het aantal lezers af en daalt de tijd die zij met het lezen van
boeken doorbrengen. In het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau
naar de tijdsbesteding van Nederlanders zien we dat de ontlezing zich in de
afgelopen tien jaar verder heeft doorgezet, vooral onder jongeren. In 2016 las
47 procent van de jongeren nooit een boek, in 2006 was dat nog 35 procent.9
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Er zijn allerlei krachten in de samenleving actief die volwassenen maar vooral
jongeren verleiden om niet naar een boek te grijpen.
Tegelijk zien we dat de laaggeletterdheid bij de sociaal kwetsbare groepen toeneemt en voorlopig zal blijven toenemen: volgens het laatste PISA-rapport is
bijna 18 procent van álle jongeren van 15 jaar functioneel analfabeet. 10 Deze
groep is met ruim 50 procent uiteraard oververtegenwoordigd op het vmbo.
We kunnen op onze Hollandse klompen aanvoelen dat dit zal leiden tot grote,
langdurige en dus kostbare maatschappelijke problemen.11 Daarnaast zien we
in het hoger onderwijs dat veel eerstejaars studenten wat hun schriftelijk werk
betreft niet aan de verwachtingen voldoen omdat velen nog in de overgangsfase zouden zitten van spreektaal naar schrijftaal.12 Uiteraard is de oorzaak
van deze problemen niet terug te brengen tot één factor, maar het staat vast
dat de voortschrijdende ontlezing, en dus het gebrek aan langdurige en regelmatige onderdompeling in goed geschreven Nederlands, een heel belangrijke
factor is.13

2. Wat is nodig om het tij te keren?
Je kunt bij de pakken neer gaan zitten en er schande van spreken, of je kunt
het relativeren en stellen dat deze ontwikkelingen nu eenmaal van alle tijden
zijn. Met pessimisme schieten we weinig op en als we te veel relativeren ontkennen we de waarde die op het spel staat. 14 Maar om welke waarde gaat het
en hoe levenskrachtig is de literatuur nog in ons digitale en multimediale tijdperk?
Om met deze laatste vraag te beginnen. Nieuwe kennis en technologieën zullen onze wereld nog verder transformeren. Maar als de geschiedenis ons iets
heeft geleerd dan is het wel dat de literatuur heel flexibel is en zich makkelijk
aanpast aan technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke contexten.15 De huidige vorm van het boek en de dichtbundel zullen dus zeker
verdwijnen, maar de menselijke neiging tot fabuleren, dichten en verhalen
vertellen zal daardoor niet worden aangetast. 16 Sterker nog, onze blik op de
wereld wordt steeds fictioneler. De media registreren niet alleen de werkelijkheid, ze scheppen ontelbare werkelijkheden en kiezen hiervoor dikwijls de verhaalvorm. En zij niet alleen, u herinnert zich vast nog deze soundbite van onze
gewezen minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra: ‘Toen ik begin 2006
aanwezig was in de datsja van Vladimir Poetin …’. Ik maak me dus geen enkele
zorg over het voortbestaan van de roman en het gedicht. Maar ik maak me wel
zorgen over het literatuuronderwijs.
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De literaire cultuur is haar dominantie kwijt aan het raken, ook in het voortgezet onderwijs.17 Sinds de invoering van het Studiehuis 1997/1998 hoeven
leerlingen voor elke vreemde taal niet meer dan drie literaire werken op hun
lijst te zetten. Voor Nederlands zijn dat er acht voor havo en twaalf voor vwo.
Voordien waren dat er respectievelijk vijftien of vijfentwintig. Woog letterkunde voor de invoering van het Studiehuis nog voor 25 tot 30 procent mee in
het eindexamencijfer van de talen, op dit moment is dat nog geen 10 procent.
In dezelfde periode is het gewicht van het vermaledijde examen leesvaardigheid bij alle talen toegenomen van 25 procent naar 60 procent.18 Lange tijd
was het literatuuronderwijs ‘sacrosanct’ en was haar aanwezigheid in het curriculum onomstreden.19 Voor docenten geldt dit nog steeds, maar voor leerlingen is het literatuuronderwijs minder vanzelfsprekend geworden: voor de
meesten is het lezen van boeken een ‘abnormale’ tijdsbesteding geworden die
zij moeilijk in hun dagelijkse bezigheden kunnen inpassen.
Docenten zien de ontlezing en leesdemotivatie van veel leerlingen op dit moment als een van de grootste didactische problemen en krijgen het gevoel dat
ze tegen de stroom in moeten roeien.20 Illustratief in dit verband zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de opvattingen van leerlingen en docenten
over wat een docent Nederlands tot een heel goede literatuurdocent maakt. 21
Opvallend was dat de leerlingen de kwaliteit: ‘hij/zij kan ons overtuigen van
het belang van literatuur’ bijna bovenaan zetten, terwijl deze kwaliteit door de
docenten helemaal niet werd genoemd. Voor docenten spreekt literatuur kennelijk nog steeds vanzelf. Deze vanzelfsprekendheid maakt lui en is gevaarlijk.
Want als de talen er niet in slagen om het literatuuronderwijs krachtig te legitimeren en sterk te verankeren in het nieuwe curriculum, dan kan het zich niet
goed weren in de overvolle agenda van het onderwijs.22

3. De legitimering van literatuur in het onderwijs
‘Non scholae sed vitae discimus’
Waarom en waartoe verplichten we literatuur voor alle leerlingen in het voorbereidend hoger onderwijs? Zoals De Vriend in zijn studie naar de legitimatie
van het literatuuronderwijs in 1996 reeds stelde en nu in het actuele debat
opnieuw blijkt, richt de discussie zich vaak op het wat en hoe, en wordt de
waarom-vraag zelden gesteld.23 Hoe kunnen we literatuur in het onderwijs
legitimeren en zin geven? Deze vraag kunnen we niet los zien van de vraag wat
de functie is van het onderwijs in het algemeen. Op dit moment wordt een
ingrijpende curriculumvernieuwing voor het basis- en voortgezet onderwijs
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voorbereid.24 Hierin worden drie algemene functies van het onderwijs onderscheiden:

Figuur 1. Functies van het onderwijs
de kwalificerende functie (onderwijs dat nodig is om zich te kunnen
kwalificeren voor bepaalde opleidingen of beroepen);
de socialiserende functie (onderwijs
dat nodig is om te kunnen participeren in de maatschappij en cultuur);
de subjectiverende functie (onderwijs dat nodig is om een persoon te
worden en zijn, een kritische burger
te worden en te leren leven met andere mensen en de wereld om ons
heen).25 Zoals de figuur laat zien, kunnen de functies elkaar overlappen.
Met nadruk wordt in de visiestukken gesteld dat er in het nieuwe curriculum
meer aandacht moet zijn voor de socialiserende en subjectiverende functies.
Burgerschaps- en identiteitsvorming zijn hierbij speciale aandachtsgebieden.
Wat betekenen deze drie functies voor het literatuuronderwijs? In Tabel 1 heb
ik de doelen die vaak in verband met het literatuuronderwijs worden genoemd
naar deze drie functies ingedeeld. De tabel laat zien dat het literatuuronderwijs veel potentie heeft voor de socialiserende en subjectiverende functies van
het onderwijs, en zelfs voor de kwalificerende functie. Zoals blijkt uit de meest
recente ‘Leesmonitor’ van Stichting Lezen komt er steeds meer empirische evidentie voor deze claims.26 Kortom, er zijn genoeg argumenten waarmee we op
kunnen komen voor het grote maatschappelijke belang van het literatuuronderwijs, maar dan moeten we de waarde die literatuur in het onderwijs kan
hebben wel kunnen aantonen en waar zien te maken voor leerlingen. Hoe dat
kan is een vraag naar de didactiek van het literatuuronderwijs.
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Tabel 1. Functies en doelen van het literatuuronderwijs
Algemene ontwikkeling: de eigen horizon verbreden, vanuit meerdere perspectieven nieuwe en andere ‘werelden’ en mensen leren kennen, ook in
andere situaties, tijden en culturen (intercultureel en historisch besef).

Subjectiverend

Morele ontwikkeling: persoonlijke visie ontwikkelen over morele kwesties
(goed, kwaad, schuld, vriendschap, verraad, verantwoordelijkheid, etc.) –
literatuur als ‘moreel laboratorium’.
Ontwikkeling empathisch vermogen: leren om zich in anderen te verplaatsen en vanuit dat perspectief naar situaties en gebeurtenissen te kijken
(‘role taking’).
Ontwikkeling eigen identiteit: identificatie met personages en situaties
(spiegelen, troost vinden) – zelfkennis opdoen en soms ook zelfhulp vinden (‘bibliotherapie’).
Ontwikkeling literaire smaak: oog ontwikkelen voor kwaliteit en schoonheid, versterken van het onderscheidingsvermogen.

Socialiserend

Persoonlijk welzijn: ontspanning, meegesleept worden door spanning en
drama, ondergedompeld worden in een fictieve wereld, etc.
Literair: vertrouwd raken met en kunnen participeren in de boekenwereld
en literaire wereld, dus ook kennis van literaire genres, begrippen en theorie, en literaire leesvaardigheid.
Cultureel: kennis van cultuur- en literatuurgeschiedenis, inclusief het literair erfgoed, de canon.
Sociaal-maatschappelijk: via literatuur deelnemen aan het debat over sociaal-maatschappelijke en politieke kwesties.
Expressief: vertellen en dichten (creatief schrijven).

Kwalificerend

Het lezen van boeken is een zeer effectieve manier voor de ontwikkeling
van vocabulaire, tekstbegrip, spelling (woordbeeld), leessnelheid en stijlgevoel.
Het lezen van fictie en literatuur activeert de verbeelding (noodzakelijk
voor de taalontwikkeling).
Het lezen en verwerken van fictie en literatuur bevordert de reflectie over
de leeservaringen en bevindingen van de leerlingen en stimuleert dus een
onderzoekende houding (hogere denkvaardigheden).
Leerlingen leren hun ervaringen, bevindingen en opvattingen schriftelijk en
mondeling uit te drukken, alleen en in dialoog met anderen.
Leerlingen leren zich te concentreren op een lange tekst.
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4. De kunst van het onderwijzen
‘didactiek (de (v.); g.mv.) [Fr. didactique < Gr. didaktikos (geleerd)] 1 de
kunst van het onderwijzen 2 dat deel van de opvoedkunde waarin de overdracht van kennis en vaardigheden (m.betr.t een bep. vak) behandeld wordt:
de didactiek van de natuurkunde 3 lerende richting in de dichtkunst’27
Het kan verrassend zijn om woorden uit het dagelijks taalgebruik in de Van
Dale op te zoeken. Ik hoop dat u net zoals ik aangenaam verrast bent over wat
daar wordt vermeld bij het lemma didactiek: ‘de kunst van het onderwijzen’.
Bovendien is er nog een poëtische connotatie die verwijst naar de aller vroegste didactiek, zoals de middeleeuwse leerdichten van Maerlant.
Op de zeventiende editie van de Dag van Taal Kunsten en Cultuur hield de
Vlaamse francofiel Bart Van Loo een lezing over het belang van het doorgeven
van schoonheid en waarheid. 28 Hij deed dat in de vorm van een reeks axioma’s. Ik kies dezelfde vorm voor deze lezing omdat het de vele keuzes die mij
ter beschikking staan inperkt. Samen dragen de axioma’s bij aan een vakdidactische theorie voor effectief en zinnig literatuuronderwijs. Dat goed onderwijs ook esthetische kwaliteiten heeft zal blijken uit de praktijkvoorbeelden
waarmee ik enkele axioma’s zal illustreren. Wat u in deze voorbeelden hopelijk
op zal vallen is de schoonheid van de eenvoud en vooral dat literatuur een onmisbare rol vervult in het onderwijs van het schoolvak Nederlands. En ja Jan
Kok, die ‘mijn’ onderwijskundige broeder was voor ruim 25 jaar, en andere
onderwijskundige collega’s, bijna alle axioma’s berusten op algemene didactische principes. Maar let op de vakdidactische uitwerking, want daarin wordt
de schoonheid en kwaliteit van het onderwijs pas getoond.
Maar vooraf nog dit. Zonder gemotiveerde leerlingen gaat het niet, bij geen
enkel vak, zelfs niet bij wiskunde. Een van de kortste en treffendste definities
uit de gedrags- en leerpsychologie voor motivatie is deze:
motivatie = waarde x haalbaarheid.29
‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’, zou mijn leermeester Jan Griffioen
zeggen. Als docenten leerlingen willen motiveren voor het literatuuronderwijs
dan gaat het dus om de beïnvloeding van deze twee factoren: leerlingen zien
de waarde van het literatuuronderwijs in of gaan die in zien, én ze hebben of
krijgen er vertrouwen in dat de doelen van het literatuuronderwijs voor hen
haalbaar zijn.
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Axioma 1: Goed (literatuur)onderwijs vraagt om vakkennis en passie voor
het vak
Als aan mensen wordt gevraagd herinneringen aan goede docenten uit hun
schooltijd op te halen, zullen zij bijna altijd refereren aan een docent die passie
had voor het vak en die erin slaagde de vonken van zijn of haar enthousiasme
over te laten springen naar de leerlingen. De vraag is natuurlijk hoe docenten
die passie kunnen tonen en doseren in een overvol curriculum. De vmbo-docent Didy Pijpker, docent van het jaar 2017, gaf hiervoor haar collega’s het
volgende advies:
Kies iets van je vak waar je persoonlijk veel belang aan hecht, doe daar elke
week iets mee, maar hou het kort en vooral, hou vol!
Haar advies deed me denken aan de didactiek van mijn collega Jaap van Egmond van biologie die in zijn lessen en colleges enkele minuten vrijmaakte
voor een ‘biologisch moment’. De ene keer bracht hij een nestje mee, de andere
keer een paddenstoel, een veertje of skelet, en soms een grafiek of krantenbericht. Het doel van deze ‘momenten’ spreekt vanzelf: de ogen van de leerlingen
openen voor de wondere wereld van de biologie.
Het advies van Didy is onlangs voor poëzie uitgewerkt in het ‘Docentontwikkelteam Literaire ontwikkeling’ waar ik lid van ben.30 Aangezien poëzie het
onderschoven kindje is van het literatuuronderwijs, wilden we iets duurzaams
ontwikkelen wat niet veel lestijd en voorbereidingstijd kost en toch een hoog
rendement heeft. Op basis van onze ervaringen kwamen we tot het volgende
veelbelovende en deels beproefde idee. De docent kiest elke week een gedicht,
draagt het voor en bespreekt het met de klas door enkele vragen te stellen,
reacties uit te lokken of leerlingen zelf vragen te laten stellen. Maar niet te
lang, vijf hooguit tien minuten, het programma mag er niet onder lijden. Om
het gedicht onder de aandacht van de leerlingen te houden, blijft het de hele
week in beeld op het (digi)bord. Na twintig weken bundelt de docent de gedichten en plant één poëzieles. Ter voorbereiding van deze les stelt elke leerling een gemotiveerde top-3 samen. Leerlingen die dat willen, mogen in deze
les hun favoriete gedicht voordragen en hun keuze toelichten. De docent licht
zijn persoonlijke top-3 uiteraard ook toe. In zo’n afsluitende les kan op een
betrekkelijk eenvoudige manier nog een didactische verdiepingsslag worden
gemaakt. Bijvoorbeeld. Vorm vijf à zes jury’s van groepjes leerlingen en laat ze
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à la het Eurovisie Song-festival, de gedichten jureren en hun ‘votes’ uitbrengen. Ook hier gaat het om de motivering van de keuze. Na het tellen van de
punten heeft de klas haar eigen top-10 van dat jaar.
Oefening baart kunst, ook voor de docent. Dit lesidee laat zich makkelijk toepassen in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs, inclusief het vmbo. Door
deze cyclus jaarlijks te herhalen raken de leerlingen vertrouwd met het genre
poëzie en oefenen ze gedurende een half schooljaar wekelijks met het leren
lezen, interpreteren, waarderen en bespreken van gedichten. Uiteraard kunnen de leerlingen af en toe ook zelf een gedicht of liedtekst inbrengen. Al
doende krijgt de docent inzicht in de poëtica’s van de leerlingen in diverse
leerjaren, hoe zij gedichten lezen en verwerken, en waar ze tegenaan lopen.
Axioma 2: Goed (literatuur)onderwijs vraagt om passie voor het leren van
de leerlingen
De kunst van het onderwijzen is niet alleen je vak verstaan en daar enthousiast
mee bezig zijn, het is ook passie hebben voor het leren van de leerlingen. In
het publieke debat over het literatuuronderwijs wordt door niet de minste publicisten, letterkundigen en andere stuurlui aan wal vaak gerefereerd aan het
autoritaire didactische principe van Bint, namelijk dat de meester niet moet
dalen, maar de leerling moet klimmen. 31 Ik ben het met mijn collega vakdidacticus Piet-Hein van de Ven eens dat dit een onjuiste tegenstelling is: de
meester hoeft niet te dalen, maar moet de leerling helpen klimmen. 32 Docenten hoeven hun eigen kennis en kunde dus niet te negeren, maar moeten die
juist inzetten om aan te sluiten bij de voorkennis van de leerlingen. Zomaar
wat zaaien heeft geen enkele zin, ook al heb je nog zulk goed zaad: voor een
goede oogst zijn het klimaat en de kwaliteit van de bodem minstens zo bepalend.
Uit de leerpsychologie weten we dat aansluiten bij de voorkennis van leerlingen een bepalende factor is in het leerproces.33 Maar hoe kunnen docenten
daarop aansluiten? In het begin van deze eeuw deed ik zelf onderzoek naar de
niveaus van literaire competentie in de bovenbouw havo en vwo en constateerde dat er grote niveauverschillen zijn in elke klas.34 Docenten zijn natuurlijk niet in de gelegenheid om de voorkennis van al hun leerlingen - dat zijn er
bij een volledige aanstelling ruim tweehonderd - te onderzoeken en hun onderwijs aan te passen voor meerdere niveaus. Of toch wel? De docent Hans
Das kreeg enkele jaren geleden een NWO-beurs voor een promotieonderzoek
naar de longitudinale, lyrische ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen. Een
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deelonderzoek staat in het teken van de poëtica’s van 24 leerlingen verspreid
over zes leerjaren. De eerste uitkomsten inspireerden hem als leraar direct tot
het ontwerpen van een kleine lessencyclus in 3 vwo over poëtica.35 Hij koos
tien in moeilijkheid oplopende gedichten en liet de leerlingen onderzoek doen
naar de poëtica’s van henzelf en enkele klasgenoten. De cyclus werd afgesloten
met de volgende opdracht: ‘Houd een korte presentatie waarin je een gedicht
presenteert dat net niet past bij jouw poëtica, maar waarvan jij vermoedt dat
het in jouw zone van naaste ontwikkeling ligt.’ Het nu volgende citaat komt uit
de presentatie van Iris (3 vwo) over ‘Bekentenis’ van Bart Moeyaert.
‘Het gedicht ‘Bekentenis’ gaat over liefde, maar is toch anders dan andere
liefdesgedichten. Het is vaag, verwarrend, en dat maakt het mooi. De
schrijver zegt elke keer iets, maar ontkent het dan. Daarna zegt hij wat hij
wel bedoelt, wat eigenlijk nog ‘bijzonderder’ is dan wat hij eerst schreef. In
de vierde strofe lijkt hij eindelijk zeker te zijn, maar dan twijfelt hij toch
weer.
Ik vind het belangrijk dat een dichter iets over zijn gevoel zegt, maar dan
op zo’n manier dat ik erover na moet denken. Dat gebeurt hier. Het spreekt
me sowieso aan: er zit veel regelmaat in het gedicht door veel herhaling en
soms wat rijm.
Het gedicht is niet vloeiend en dat maakt dat het niet helemaal bij mijn
poëtica past. Ik vind het belangrijk dat een gedicht lekker loopt. In dit gedicht staat ook maar weinig poëtisch taalgebruik, dat vind ik jammer, maar
de korte regels maken het toch weer tot een gedicht.’
Zoals deze reflectie van Iris laat zien, werden de leerlingen zich bewust van het
concept poëtica, onderzochten zij hun eigen verhouding met poëzie en dachten zij na over poëtisch taalgebruik en andere genrekenmerken. Tegelijkertijd
vergrootten zij hun vaardigheden om gedichten te leren lezen en hun bevindingen goed onder woorden te brengen. Bij sommige leerlingen leidde deze
lessenserie tot een bijstelling van hun poëtica. Dit zijn indicaties van ‘bewuste
geletterdheid’: de ontwikkeling van literaire competentie op basis van kennis
en inzicht.36 De voorkennis en attitudes van de leerlingen vormen samen de
grondstof van deze lessenreeks. De selectie van de gedichten en interactieve
werkvormen haalden de leerlingen uit hun comfortzone en stimuleerden hen
om aan de grenzen van hun kunnen gedichten te analyseren, te interpreteren
en waarderen. Een soortgelijk leerproces zagen we in het eerste voorbeeld met
de werkvorm ‘gedicht van de week’
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Beide lessenreeksen zijn voorbeelden van adaptief onderwijs en wekken mogelijk de indruk dat alleen met dit soort interactieve werkvormen de hoge
doelstelling van bewuste geletterdheid kan worden gerealiseerd. Zoals uit het
volgende voorbeeld zal blijken, is dit niet noodzakelijk; het kan ook heel goed
met een klassikale les uit het schoolboek, zoals deze introductie van poëzie
voor havo 4 in de zojuist verschenen methode Nieuw Nederlands Literatuur.37
‘Zo helpt poëzie
Een gedicht is een kunstwerk op de vierkante
centimeter. De dichter gebruikt een heel kleine
ruimte om heel veel te zeggen. Hij probeert,
schrapt, gooit weg en vult aan, net zo lang tot
elk woord, elke punt en komma en elke witregel op de goede plaats staan. […]
In een gedicht telt dus alles mee; niet alleen de
woorden en zinnen, maar ook de strofenbouw,
de leestekens en het ritme – tot aan het wit
rondom de tekst. Dat maakt dat gedichten zich
vaak niet zo makkelijk blootgeven. De meeste
gedichten moet je meer dan een keer lezen en
soms merk je dan dat je elke keer weer iets
nieuws ontdekt. Bij sommige gedichten heb je na een tijdje het gevoel dat
je ze begrijpt, terwijl andere altijd een beetje geheimzinnig of zelfs onbegrijpelijk blijven. Dat is niet erg. Muziek hoef je immers ook niet te begrijpen om erdoor geraakt te worden.’
Deze introductieles brengt een verbinding tot stand tussen dichters, gedichten
en de voorkennis en attitudes van havo 4-leerlingen. Niet in de laatste plaats
door leerlingen gerust te stellen. Let ook op de treffende vergelijking met de
werking van muziek. De keuze van de auteurs om hierna direct te openen met
het uiterst poëtische liedje ‘Dat ik je mis’ van Maaike Ouboter, een liedje dat
ze heeft geschreven naar aanleiding van de dood van haar vader, versterkt deze
kennismaking niet alleen cognitief, maar vooral ook affectief. Bijna niemand
houdt het droog bij dit liedje. De leerlingen ervaren zo heel direct de werking
van poëzie. Om de literaire competentie van de leerlingen te ontwikkelen worden er vervolgens vragen gesteld die hen aanzetten tot reflectie over poëtisch
taalgebruik in dit liedje, zoals:
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Waarom is ‘ontbangt’ hier een beter woord dan een bestaand woord
dat ongeveer hetzelfde betekent?’



En ‘In regel 9 staat “je ademt en leeft me”. Normaal gesproken kun je
alleen zeggen “ik adem”; je kunt niet iemand anders ademen. Hoe moet
je deze woorden lezen denk je?’.



Onderstreep alle andere woordgroepen die geen gewoon Nederlands
zijn.



Wat vind je van het taalgebruik in deze tekst? Leg uit.

Bij zo’n introductie van poëzie kunnen alle havo-4 leerlingen makkelijk aansluiten en wordt een positieve toon gezet. Uiteraard volgen er hierna ook lessen met gedichten van canonieke dichters als Kopland, Vasalis en Lucebert.
Ook het begrippenapparaat komt aan bod, maar gedoseerd en in dienst van de
interpretatie en waardering van het betreffende gedicht.
Alle drie de voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van literaire competentie ofwel ‘bewuste geletterdheid’. Voor het onderwijs is het echter van belang om daar een zekere lijn in aan te brengen. Dit brengt mij bij het derde
axioma.
Axioma 3: Goed literatuuronderwijs vraagt om een longitudinale oriënteringsbasis waarmee leerlingen stappen in hun ontwikkeling kunnen zetten
en waarnemen (en waarmee docenten die ontwikkeling kunnen structureren
en volgen)
Niets is zo motiverend voor leerlingen (én docenten) als vooruitgang die zij
zelf ervaren en kunnen waarnemen. Als we willen dat leerlingen zich bewust
zijn van de ontwikkeling van hun eigen geletterdheid, c.q. literaire ontwikkeling, dan hebben leerlingen en docenten een longitudinale oriënteringsbasis
(‘doorlopende leerlijn’) nodig waarmee ze stappen in die ontwikkeling kunnen
zetten en waarnemen.38 Tot voorkort bestond er niet zo’n oriënteringsbasis
voor het literatuuronderwijs en, heel oneerbiedig gezegd, deed iedereen eigenlijk maar wat. Uit diverse studies naar de opvattingen van docenten en hun
lespraktijk komt naar voren dat het literatuuronderwijs in de praktijk veel
doelen en variaties kent zonder een logische opbouw. 39 Ook binnen een sectie
zijn de meningen vaak verdeeld en lopen de programma’s van verschillende
docenten nogal eens uiteen, zodat op veel scholen de continuïteit in het curriculum ontbreekt. Het literatuuronderwijs vertoonde hierdoor alle kenmerken
van een ‘ill-structured domain’.40
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Het ontwikkelen van een longitudinale oriënteringsbasis voor het literatuuronderwijs was een van de doelen van mijn promotieonderzoek dat ik tien jaar
geleden afrondde met het proefschrift Het oog van de meester. Op basis van
een analyse van de literatuurdidactische kennis van docenten Nederlands over
de aansluiting tussen leerlingen, boeken en leeractiviteiten op verschillende
niveaus, zijn zes niveaus van literaire competentie ontworpen.41 Deze niveaus
voorzagen duidelijk in een behoefte. Voordat het proefschrift naar de drukker
ging, hadden de eerste vier niveaus al een wettelijke status gekregen in de
doorlopende leerlijn taal.42 Kort na mijn promotie benaderde Aad Meinderts,
de toenmalige directeur van Stichting Lezen, mij met het verzoek om een website te ontwikkelen. Dankzij deze steun en later die van het ministerie van
OCW, kon ik samen met docenten en enkele vakdidactici en letterkundigen de
website lezenvoordelijst.nl ontwerpen. En met veel succes: tussen 2012 en
2018 groeide het aantal bezoeken van 146.000 naar bijna 1.7 miljoen per
jaar.43 Mede door dit succes is de website overgenomen door de Koninklijke
Bibliotheek waar het een belangrijke rol krijgt bij de dienstverlening aan jongeren.
Dat de website in 2017 op ongeveer 80 procent van de scholen op een of andere manier wordt gebruikt, betekent nog niet dat men op al die scholen is
doordrongen van een meer gestructureerde aanpak van de literaire ontwikkeling.44 We zien helaas ook dat het instrument anders wordt toegepast dan is
bedoeld. Daar waar het al enkele jaren juist wordt gebruikt, kunnen we vaststellen dat leerlingen zich meer betrokken voelen bij hun literaire ontwikkeling en dat docenten beter op die ontwikkeling in kunnen spelen. 45 Bijvoorbeeld. Veel leerlingen komen met een boek in de hand bij de docent met de
vraag: ‘Mevrouw (of meneer), mag ik dit boek voor mijn lijst lezen?’ Veel docenten zullen deze vraag, de ene keer wat aarzelend, de andere keer beslist,
met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden, waarna de kous af is. Deze handelswijze leidt
tot schools gedrag en draagt niet bij aan de bewuste geletterdheid van leerlingen. Het volgende voorbeeld laat zien hoe dit met een simpele ingreep wel
kan. Een docent besloot dit soort vragen van leerlingen te beantwoorden met
een tegenvraag bijvoorbeeld: ‘Denk je dat dit boek goed is voor je literaire ontwikkeling?’ of ‘Welk niveau heeft dit boek, denk je?’ Waarna er een inhoudelijk
gesprek over het boek en het leesniveau van de leerling kon volgen. Door deze
pedagogische ingreep wordt de leerling gestimuleerd om zelf na te denken
over zijn niveau en literaire ontwikkeling, en wordt hij zich meer bewust van
wat het algemene doel is van het literatuuronderwijs: niet het lezen en analy-
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seren van een x-aantal boeken, maar de ontwikkeling van literaire competentie. Voor de onderbouw, waar het bevorderen van leesplezier een belangrijk
doel is, kan de docent aan de leerling de wedervraag stellen of hij of zij verwacht plezier aan het lezen van het boek te zullen gaan beleven. Kortom, ook
de docent moet bij het geven van feedback steeds de doelen van het literatuuronderwijs voor ogen hebben.
Axioma 4: Goed literatuuronderwijs levert voor leerlingen betekenisvolle
kennis, inzichten en ervaringen op en verbindt hen met elkaar, de samenleving en de Nederlandse cultuur

Middel en doel
Het structuralisme heeft het literatuuronderwijs ontzield. Zowel bij het leren
lezen van fictie als non-fictie domineren de vragen over de structuur van de
tekst. Teksten worden in het Nederlandse taalonderwijs niet gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, maar om er jaar in jaar uit dezelfde soort vragen bij te
stellen: wat is het perspectief, beschrijf de ruimte, het tijdsverloop, verklaar
de titel, enzovoorts. De behandeling van zakelijke teksten gaat feitelijk net
zo.46
Instrumenten en werkvormen die als middel bedoeld zijn, promoveren in het
onderwijs heel makkelijk tot onderwijsdoel. De inhoud en betekenis van de
teksten lijken er bij Nederlands niet toe te doen. Bij veel leerlingen ontstaat zo
het idee dat literaire teksten kennelijk geschreven zijn om er analyses van te
maken. Zij ervaren dat als weinig zinvol en zoeken hun toevlucht in de uittrekselbank van Scholieren.com. Het is een publiek geheim dat bij de voorbereiding van het mondeling examen veel leerlingen zich beperken tot het lezen van
die uittreksels (al dan niet in combinatie met het kijken naar de verfilming).
De nadruk op de tekststructuur vervreemdt leerlingen van de betekenis en hun
eigen leeservaring. Hoeveel leerlingen zijn er niet, en meestal zijn dat niet de
minste, die vinden dat dit type vragen het eigen interpretatieproces frustreert?
Ik hoorde eens een docent vertellen over een leerling die uit protest weigerde
om bij een proefwerk vragen over het perspectief, de ruimte, het tijdsverloop
etc. te beantwoorden, omdat het boek daar volgens haar niet over ging.
We zijn in het literatuuronderwijs, ook in veel collegezalen, afgedwaald van
het idee dat we leerlingen en studenten, dus ook de aanstaande leraren Nederlands, moeten leren nadenken over teksten zodat ze hun ervaringen en
ideeën goed in taal kunnen uitdrukken en er met anderen zinnig van gedachten over kunnen wisselen. Veel docenten gaan een persoonlijke benadering uit
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de weg, omdat ze niet weten en niet hebben geleerd hoe ze met verschillende
persoonlijke ervaringen om moeten gaan. Welke vragen ze kunnen stellen om
de leerlingen aan het denken te zetten en zinnige uitwisseling in de klas of
collegezaal plaats te laten vinden. Een open benadering brengt voor veel docenten te veel risico’s met zich mee omdat de antwoorden op de vragen vooraf
niet vaststaan en men niet weet welke richting het gesprek op zal gaan. 47 Het
is veiliger om de literaire ervaring te depersonaliseren en vragen te stellen over
het literaire mechaniek. Niet in de laatste plaats omdat er ook getoetst moet
worden en vragen over de structuur zich hiervoor makkelijk lijken te lenen. 48
Een alternatief voor de structuuranalyse, de zogenoemde creatieve verwerkingsopdrachten, die in de jaren negentig bij de invoering van het leesdossier
populair werden, lijden eveneens aan dit euvel. De doelen van dit soort opdrachten zijn meestal niet geëxpliciteerd, waardoor de betekenis of het nut ervan voor leerlingen én docenten vaak onduidelijk is.49
Literatuur onderhoudt een sterke band met de samenleving. Een goede roman
laat zien hoe psychologische en sociologische processen werken, hoe macht
werkt, wat liefde is, en hoe personages omgaan met morele dilemma’s, verlies
of eenzaamheid, zowel in het heden als in het verleden. Ze geven kortom stof
tot nadenken en gesprekken. Om deze kwaliteit van literatuur in het onderwijs
tot zijn recht te laten komen, heeft men bij de website ‘lezenvoordelijst.nl’ elk
boek voorzien van de rubriek ‘Om over na te denken’, bijvoorbeeld bij Ik ben
geen racist van Per Nilsson (12-15 jaar, niveau 3):
‘Wanneer is iemand precies een racist? Kan het goed zijn om grenzen te
sluiten? Hoe groot is de invloed van de media op onze denkbeelden? Worden mensen gevormd door de maatschappij waarin ze leven?’
En bij De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans (15-19 jaar, niveau
4):
‘Wat is in oorlogstijd het verschil tussen goed en fout? In hoeverre is de
mens in staat zichzelf en anderen werkelijk te kennen? Is de oorlog een
voedingsbodem voor nihilisme?’
In plaats van de tekstonafhankelijke vraag ‘Wat is het thema’ dagen deze tekstafhankelijke denkvragen leerlingen uit om zich met de thema’s van het boek
te engageren en er eventueel met anderen een zinnig gesprek over te voeren.50
Deze denkvragen kunnen ook ingaan op de structuur, op hoe de tekst in elkaar
zit en werkt. Ik stel dus niet dat vragen over de structuur of techniek niet meer
gesteld zouden mogen worden of niet zinnig zijn. Integendeel. Alle manieren
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om een roman of gedicht te doorgronden kunnen nuttig zijn, zolang ze maar
middel zijn en geen doel.
Daarnaast ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat het zelf schrijven
van verhalen en gedichten en het bewust experimenteren met verteltechnische, poëtische en stilistische middelen effectiever en motiverender zijn voor
de ontwikkeling van literaire competentie dan het analyseren van verhaalstructuren en het repeteren van literaire begrippen. Renate Dorresteins handboek voor de beginnende schrijver Het geheim van de schrijver (2000) laat
lezers zien ‘hoe de schrijver het doet’. Anders dan de structuralistische benadering biedt zo’n functionele benadering van literatuur inzichten in de verteltechniek die voor leerlingen wel betekenisvol zijn.51 Ik denk dat dit ook zal leiden tot meer waardering voor het schrijverschap en de literatuur. Bovendien
weten we uit onderzoek dat ‘creatief schrijven’ een positief effect heeft op de
schrijfvaardigheid en schrijfmotivatie van veel leerlingen.52 Ook in het domein
van de communicatie neemt ‘het narratief’ een belangrijke plaats in. Er valt
met andere woorden in het taalondwerwijs veel te winnen als we lezen en
schrijven, en zakelijke en literaire communicatie meer met elkaar verbinden.

Socialiserende culturele functie
Zoals in het overzicht van Tabel 1 naar voren is gebracht, levert het literatuuronderwijs niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke, persoonlijke en
esthetische vorming, maar heeft het ook een socialiserende culturele functie.
Echter, anders dan onze Europese broeders en zusters, gaan wij in Nederland
heel oneerbiedig om met ons literair erfgoed. 53 Literatuurwetenschappers,
letterkundigen, schrijvers, docenten, de literaire kritiek. Uit alle hoeken wordt
met enige regelmaat onze canon onder vuur genomen. Kennelijk moet die in
Nederland worden bestreden. Waarom doen we dat toch steeds? Waarom
gooien we steeds onze eigen glazen in? Elke literaire cultuur heeft zijn canon,
en een canon is per definitie conservatief omdat bewaard wordt wat men waardevol vindt. Maar anders dan in het openbare debat vaak wordt verondersteld,
is een canon niet statisch maar dynamisch en staat die dus altijd in de onvoltooid verleden tijd.
Het ontwikkelen van cultuurhistorisch besef is een belangrijke doelstelling
van geschiedenisonderwijs, dus ook van het literatuurgeschiedenisonderwijs.54 Hoe kunnen we aan deze doelstelling werken? Allereerst denk ik dat
we de literatuurgeschiedenis niet zouden moeten beperken tot literatuur,
maar ook andere cultuuruitingen, zoals muziek, mode, design en beeld erbij
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moeten betrekken, zodat er meer referentiepunten zijn waar we de cultuurgeschiedenis aan kunnen ophangen en we leerlingen via verschillende media
kunnen bereiken. Cultuur is niet gefragmenteerd: alle vormen van kunst hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Voor de ontwikkeling van cultuurhistorisch besef is het, ten tweede, van belang dat de teksten zowel historiserend (contextualiserend) als actualiserend worden benaderd en leerlingen
voortdurend aan het denken worden gezet over de continuïteit en discontinuïteit in de cultuurgeschiedenis.55 Zo staat men dit jaar uitgebreid stil bij de
vierhonderdste sterfdag van Bredero. Zoals bekend handelt zijn Spaanschen
Brabander (1617) onder meer over problemen van immigratie en integratie in
Amsterdam. Thema’s die tot op de dag van vandaag actueel zijn en die uitnodigen tot reflectie over wat van alle tijden is en wat er in vierhonderd jaar is
veranderd. Zo’n klassieker zou bij Nederlands niet onbesproken mogen blijven. Ten derde denk ik dat we op een abstracter, dieper liggend cultureel niveau het literatuurgeschiedenisonderwijs voor leerlingen meer betekenis zouden moeten geven. Namelijk door literatuur en andere kunstuitingen te beschouwen als representaties van een bepaald idee, van een bepaald wereld- en
mensbeeld.56
Tabel 2. De literatuurgeschiedenis als ideeëngeschiedenis
Periode

Wereldbeeld

Idee

Middeleeuwen

Theocentrisch

17e eeuw

Humanistisch

18e eeuw

Rationalistisch

19e eeuw

Romantisch

God is het middelpunt van de wereld (geloof in een almachtige God)
De mens is het middelpunt van de wereld
(geloof in de mens)
De wereld en de mens zijn maakbaar (geloof in de rede)
De werkelijkheid moet worden doorvoeld
(geloof in het gevoel)
De werkelijkheid moet zo ‘realistisch’ mogelijk worden weergegeven (geloof in de
waarneming)
De werkelijkheid is verbrokkeld (geloof in
verschillende werkelijkheden)
De werkelijkheid kan niet worden gekend,
is ongrijpbaar (geloof dat alles relatief is)
De werkelijkheid kunnen we zelf vormen
(geloof in techniek, Big Data, Google en
statistiek)

Realistisch
20e eeuw

Modernistisch

21e eeuw

Post-modernistisch
Algoritmisch57

De literatuurgeschiedenis presenteren als ideeëngeschiedenis, zoals beoefend
door de talensecties van het Keizer Karel College in Amstelveen. Zij raakten
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enkele decennia geleden geïnspireerd door de methode Literatuur zonder
grenzen waarin elke periode wordt ingeleid met een uiteenzetting over de
ideeëngeschiedenis.58 Beide bronnen hebben mij geïnspireerd bij het ontwerpen van onderstaande didactische indeling (Tabel 2).
Zoals uit dit overzicht blijkt krijgen de leerlingen hiermee direct een algemene
indruk van de ontwikkeling van onze westerse cultuur waarvan zij zelf het
eerstvolgende tussenstation zijn. Maar dat niet alleen, het maakt ook duidelijk
dat deze mens- en wereldbeelden evolueren en cumuleren omdat ze refereren
aan universele thema’s die tot op de dag van vandaag een rol spelen in levensbeschouwelijke en maatschappelijke discussies.
Hoewel een historicus of filosoof kritisch over deze versimpeling zal zijn, ben
ik er als didacticus enthousiast over. De mens- en wereldbeelden en de ideeën
zullen de leerlingen voortdurend uitdagen om culturele en maatschappelijke
verschijnselen vanuit verschillende cultuurhistorische grondbeginselen en
perspectieven, frames zou Thomas Vaessens zeggen, te beschouwen. 59 Dat
zijn zeer nuttige denkoefeningen voor adolescenten die in een complexe mondiale en multiculturele samenleving hun weg moeten zien te vinden. Waarbij
literatuur ten opzichte van andere kunstuitingen nog eens het voordeel heeft
dat leerlingen zich kunnen identificeren met andere mensen, in allerlei situaties en in andere tijden. Kortom, deze geëngageerde benadering maakt de literatuurgeschiedenis uiterst relevant voor leerlingen die in deze fase van hun
leven vaak verhevigd op zoek zijn naar hun identiteit, naar een moreel kompas
en naar de zin van het bestaan.
De in dit afscheidscollege voorgestelde praktijk van het literatuuronderwijs
past niet in een studiehuisconcept waar leerlingen individueel achter hun laptop met hun ‘persoonlijk leerarrangement’ van het ene taakje naar het volgende taakje schuifelen en de docent met het antwoordenboekje in de hand de
taakjes controleert en afvinkt. Met zo’n didactiek verzaakt het onderwijs zijn
pedagogische socialiserende taak. Het is dan ook mijn stelligste overtuiging
dat het door de VO-raad gepropageerde en door veel schoolleidingen omarmde onderwijsvisie van ‘gepersonaliseerd leren’ de samenleving niet zal helen maar die verder zal verdelen en versnipperen. Gemeenschapszin stimuleer
je niet met geïndividualiseerde onderwijsprogramma’s, maar wel door interactie en reflectie in betrekkelijk heterogene klassen onder begeleiding van een
bevlogen, deskundige en betrokken docent.
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Axioma 5: Literatuur is een specifieke vorm van taalgebruik en geen apart
vak.
In het kader van het project Vakdidactiek Geesteswetenschappen organiseerden de Meesterschapsteams Nederlands in 2015 enkele symposia over de staat
van het schoolvak Nederlands. Deze mondden uit in het ‘Manifest Nederlands
op school’ waarmee zij begin 2016 landelijk aandacht vroegen voor een grondige herziening van het schoolvak. Centraal in het manifest staat het overkoepelende concept ‘bewuste geletterdheid’ waarmee zij het grote belang van kennis en inzicht voor het taal- en literatuuronderwijs wilden onderstrepen.
Volgens de opstellers van het manifest is de opdeling van de taalvakken in op
zichzelf staande vaardigheidsdomeinen een van de grootste ontwerpfouten
van het huidige curriculum. Deze verkaveling heeft er mede toe geleid dat op
dit moment om bureaucratische redenen alleen het onderdeel leesvaardigheid
centraal wordt geëxamineerd, dat vakinhoudelijke kennisdomeinen nagenoeg
ontbreken en dat het literatuuronderwijs, en ook het schrijfonderwijs en onderwijs in spreken en luisteren, in de afgelopen 20 jaar steeds meer in de verdrukking zijn gekomen.60 Deze verkaveling heeft er ook toe geleid dat er in
het huidige onderwijs een schot staat tussen literatuur en het lezen en schrijven van zakelijke teksten. Om een einde te maken aan deze verkaveling pleiten
de opstellers voor meer samenhang in het vak en integratie van vaardigheidsdomeinen, met als bijkomend voordeel dat hiermee veel tijd kan worden gewonnen.
Bij het stimuleren
van ‘bewuste geletterdheid’ gaat
het er onder meer
om dat de leerlingen
inzicht
krijgen in genres
en de mogelijkheden en werking
van fictie en nonfictie. De docent
Martijn Koek laat
61
zijn brugklasleerlingen dit zelf ontdekken. Aan het eind van een les laat hij
de klas een foto zien van de inspectie van de wacht van Buckingham palace
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(zie Afbeelding). De liggende soldaat roept uiteraard reacties op bij de leerlingen. Na een korte bespreking van de foto geeft Koek de leerlingen de opdracht om er een kort krantenartikel óf kort verhaal over te schrijven van circa
100 woorden. De leerlingen die thuis kozen voor het krantenartikel zullen ontdekken hoe moeilijk het is om de situatie zakelijk te verslaan. Wat gebeurt
hier? Wat is de nieuwswaarde? De schrijvers van een kort verhaal zullen nadenken over het perspectief van waaruit zij de gebeurtenis kunnen vertellen.
Nadat de leerlingen hun teksten bij de volgende les hebben ingeleverd leest de
docent elke tekst voor en besluit met de vraag: ‘Is dit fictie of non-fictie?’
Waarna een korte bespreking met de klas volgt over de stijl en andere tekstkenmerken van de voorgelezen tekst. Aan het eind van deze les hebben de leerlingen een heel gevarieerd en daardoor genuanceerd beeld gekregen van beide
genres. Afgezien van het feit dat leerlingen zo’n creatieve opdracht uitdagend
vinden en ze tijdens het voorlezen en bespreken van de teksten geïnteresseerd
zullen zijn, worden zij zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van
fictieve en non-fictieve tekstgenres en misschien zelfs van multi-perspectiviteit.
Axioma 6: Het literatuuronderwijs gedijt goed bij een constructivistische visie op leren en onderwijzen
De humaniora hebben een sterke hermeneutische traditie.62 In het taalonderwijs doen leerlingen pogingen om hun ervaringen, opvattingen, bedoelingen,
wensen enzovoorts in taal te vatten, en zich verstaanbaar te maken. In het
taalonderwijs leren leerlingen ook om betekenis te geven aan taaluitingen en
anderen te verstaan. Deze hermeneutische aard van het taalonderwijs sluit
aan bij een constructivistische visie op leren en onderwijzen; zowel cognitiefconstructivistisch als sociaal-constructivistisch. Cognitief-constructivistisch
in de betekenis van Piaget die stelt dat de lerende zijn kennis door assimilatie
en accommodatie construeert en van Bruner die daaraan toevoegt dat onze
kennis door nieuwe ervaringen zich blijft ontwikkelen. Sociaal-constructivistisch in de betekenis van Vygotsky, die stelt dat nieuwe kennis tot stand komt
door sociale interactie in de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Met andere woorden het leren vindt vooral plaats in interactie als leerlingen net buiten hun
comfortzone nieuwe ervaringen en kennis opdoen en daarbij geconfronteerd
worden met ‘cognitieve conflicten’ die ze samen moeten onderzoeken. Alle in
dit artikel getoonde voorbeelden demonstreren hoe dit onderwijsleerproces in
de praktijk in zijn werk gaat.
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De voorbeelden laten ook zien hoe belangrijk de rol van de docent is. De overheid en de school (waartoe ik ook de sectie reken) stellen de kaders, maar het
is de docent die, als het goed is, het scenario schrijft, de regie voert en zijn
leerlingen tot grote prestaties brengt en hen lessen voor het leven meegeeft.
De docent maakt uiteindelijk het verschil, zo blijkt uit onderzoek naar factoren
die er in het onderwijs echt toe doen.63 Hiermee zijn we weer terug bij het
begin van deze didactische beschouwing. De cirkel is rond zou u kunnen denken, maar nee, we zijn er nog niet, want de docent kan het niet alleen.
Axioma 7: ‘With a little help from my friends’: goed (literatuur)onderwijs
vereist een sterke vakgemeenschap.
Het schoolvak Nederlands heeft een sterke en hechte vakgemeenschap nodig
die zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs en
zich engageert met maatschappelijke uitdagingen zoals het terugdringen van
de laaggeletterdheid en ontlezing. In Nederland en vooral in de academische
wereld wordt veel waarde gehecht aan autonomie. Autonomie leidt echter ook
tot versnippering en gebrek aan saamhorigheid en engagement. Docenten Nederlands zouden het gevoel moeten hebben dat ze bij de neerlandistiek horen,
de ‘alma mater’ van hun vak. De universitaire neerlandici zouden zich meer
moeten realiseren dat de wortels van hun vak bij de docenten Nederlands in
het voortgezet onderwijs liggen. Gedurende mijn loopbaan als vakdidacticus
heb ik veel docenten de lerarenopleiding zien verlaten met vakinhoudelijke en
vakdidactische handicaps. Na hun opleiding moeten deze docenten zelf maar
zien hoe ze deze lacunes opvullen. In de schoolpraktijk kampen ze met een
hoge werkdruk en staan ze er vaak alleen voor met als gevolg dat ze zich vastklampen aan het schoolboek en zich snel aanpassen (of ontslag nemen). Dit is
vermoedelijk een van de redenen dat veel docenten zich hebben afgewend van
de neerlandistiek en vakdidactiek: wat heb je nog aan de universiteit of hogeschool als je voor de klas staat? De invloed en inbreng van de universitaire
neerlandistiek op het schoolvak Nederlands is gering. Niet in de laatste plaats
doordat de commerciële uitgevers van schoolboeken uit zijn op het behalen
van een zo groot mogelijk marktaandeel en doorgaans werken met docenten
die zich vooral richten op de behoeften van een zo groot mogelijke groep docenten.64 Mede als gevolg hiervan is Nederlands op school een instrumenteel
vaardigheidsvak geworden waar de vakinhoud nauwelijks een rol speelt, veel
docenten niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in hun vakgebied en
vernieuwingen in het vak moeilijk op gang komen.
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Begin 2018 promoveerde mijn collega Els van Rooij op een onderzoek naar de
voorbereiding van vwo-leerlingen op het universitair onderwijs. 65 Hieruit
blijkt dat het academische aanzien van de taal- en cultuurvakken op het vwo
bedroevend laag is. In deze vakken worden eindeloos (deel)vaardigheden geoefend en speelt kennis vrijwel geen rol. De onderwerpen die in de schoolboeken Nederlands worden aangesneden gaan over van alles en nog wat, maar
zelden over taal, communicatie, literatuur en cultuur. 66 De eindtermen uit het
verplichte domein ‘Oriëntatie op studie en beroep’ worden in de schoolboeken
en lesprogramma’s van de talen genegeerd. Ruim 90 procent van de vwo-leerlingen vindt Nederlands geen moeilijk vak.67 Slimme leerlingen krijgen van
ouders en docenten het dringende advies níet het alfaprofiel Cultuur en Maatschappij te kiezen. Koos in 2003 nog 25 procent van de leerlingen dit profiel,
inmiddels is dit gedaald tot 9 procent. De negatieve gevolgen hiervan voor de
instroom van studenten Nederlands aan onze universiteiten zijn al enkele jaren voelbaar.
Dit moet veranderen, en het gaat ook veranderen. Het Regieorgaan Geesteswetenschappen heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om de vakdidactiek te versterken en zo de band tussen de Geesteswetenschappen en het
voortgezet onderwijs aan te halen. In het kader van het programma Dudoc
Alfa kregen inmiddels vijfentwintig docenten een promotiebeurs voor vakdidactisch onderzoek naar een probleem uit de onderwijspraktijk.68 Een ander
speerpunt van het Regieorgaan is het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Ik prijs me gelukkig dat ik hierin als voorzitter van het Meesterschapsteam Nederlands Letterkunde aan het eind van mijn carrière een rol
heb mogen spelen. In de afgelopen vier jaar zijn enkele belangrijke stappen
gezet naar de verbetering van de relatie tussen het schoolvak en de universitaire neerlandistiek.
Ik noem enkele wapenfeiten:
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Drie symposia (totaal 200 deelnemers) waarin hoogleraren taalkunde,
taalbeheersing en letterkunde samen met vakdidactici en docenten uit
het voorbereidend hoger onderwijs tot een eensgezinde visie kwamen
over het schoolvak.



De publicatie van het ‘Manifest Nederlands op school’ (januari 2016)
waarin onder het motto ‘Meer plezier, meer inhoud en betere resultaten’ de algemene doelstelling ‘bewuste geletterdheid’ wordt geïntroduceerd en wordt gepleit voor een grondige herziening van het schoolvak.
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In februari 2018 kreeg het manifest een vervolg in de adviesnota ‘Visie
op de toekomst van het schoolvak Nederlands’. Hierin wordt het concept ‘bewuste geletterdheid’ geoperationaliseerd en een multi-perspectivistische visie gegeven op de inhoud van het vak. 69



Voor de concretisering van het concept ‘bewuste geletterdheid’ zijn
acht Docentontwikkelteams gevormd. Hierin ontwikkelen circa 70 docenten samen met vakspecialisten en vakdidactici lesmateriaal voor
een bepaald onderdeel van het vak.



De ontwikkeling van een landelijk plan voor een permanente vorm van
vakinhoudelijke en – didactische bijscholing en ondersteuning. In navolging van de bèta’s worden er initiatieven genomen om samen met
het HBO hiervoor regionale alfa-steunpunten op te richten.

In de universitaire lerarenopleidingen neemt de vakdidactiek een belangrijke
plaats in. Zo werd in 2017 door de Lerarenopleiding van de RUG het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord opgericht. Binnen de universitaire neerlandistiek is de aandacht voor de vakdidactiek eveneens aan het toenemen. De redacties van vakwetenschappelijke tijdschriften zoals Spiegel der Letteren, Nederlandse Letterkunde, Tijdschrift voor de Nederlandse Taal en Letteren en
Internationale Neerlandistiek hebben hun bladen opengesteld voor vakdidactisch onderzoek. Dit betekent dat taalkundigen, taalbeheersers en letterkundigen hun probleemstelling voortaan ook kunnen ontlenen aan vakdidactische vraagstukken. Voor docenten is er een ruim aanbod van studiedagen (VU,
UvA, RU, LU, RUG). Ook is er sinds 2016 de ‘Nieuwsbrief Neerlandistiek in
de klas’ en de website ‘LitLab’ waar leerlingen kennis kunnen maken met letterkundig onderzoek. Het is verheugend dat jonge letterkundigen zich beginnen te roeren en het publiek, dus ook docenten en leerlingen, proberen te bereiken met hun werk, zoals met de reeks ‘Woorden temmen’. 70 Onlangs lanceerde de Universiteit Utrecht ‘kennisclips’ om leerlingen te interesseren voor
onderzoek op het gebied van de neerlandistiek. Eerder waren er al universitaire initiatieven om het onderwijs te voorzien van didactische hulpmiddelen.
Zoals bijvoorbeeld ‘de Taalcanon’, de succesvolle reeks ‘Tekst in Context’, de
app ‘Vogala’ en vooral de website ‘literatuur-geschiedenis.nl’. Met deze leermiddelen toont de neerlandistiek zich aan het onderwijs.
Een probleem bij deze initiatieven is echter dat er geen enkele regie is. Een
sterke vakgemeenschap waarin docenten, vakdidactici en universitaire neerlandici samenwerken, zou hierin verandering kunnen en moeten brengen. 71
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Een ander probleem is het onderhoud, het eigenaarschap en de duurzaamheid
van didactische hulpmiddelen. Zo biedt de populaire website ‘literatuurgeschiedenis.nl’ een interessante en praktisch bruikbare ’etalage’ van de historische letterkunde. Maar wie goed in deze etalage kijkt, ziet dat de winkeleigenaar enkele jaren geleden is vertrokken en dat er niemand op de winkel past.
Met als gevolg dat de website veroudert en docenten en leerlingen op den duur
hun belangstelling voor deze site zullen gaan verliezen. ‘Literatuurgeschiedenis.nl’ dient een publieke zaak, heeft groot onderhoud nodig en zou regelmatig
moeten worden geactualiseerd. Nu de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 2005 compleet is, is het moment gekomen dat bijvoorbeeld een instelling als de Taalunie de regie neemt om literatuurgeschiedenis.nl te renoveren en te actualiseren. In zijn lezing ‘Van geletterd naar gepixeld’ pleitte Frits van Oostrom voor betere samenwerking met de DBNL, de
Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig Museum en nauwe verwevenheid
tussen onderzoek, onderwijs en valorisatie. Te denken valt aan een samenhangend programma van videocolleges en e-cursussen, digitalisering ten dienste
van het onderwijs, de ontsluiting van de archieven van Beeld en Geluid en nog
veel meer.72 Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan het Vlaamse project
MOOC Middelenederlands, dat hopelijk een vervolg krijgt voor de gehele literatuurgeschiedenis van het Nederlands taalgebied.73
Kortom, de universitaire neerlandistiek zou de les van de theoretisch natuurkundige Vincent Icke ter harte moeten nemen. 74 De wetenschap steunt volgens hem op drie zuilen: wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk onderwijs en in deze tijd vooral wetenschappelijk publiekcontact. Het is deze
derde zuil waar voor de neerlandistiek nog veel valt te winnen, en waar in het
onderwijs veel valt te halen.

6. Tot besluit
Ik ben aan het einde gekomen van mijn afscheidscollege. Hierin heb ik hopelijk overtuigend laten zien dat het literatuuronderwijs vanwege zijn pedagogisch-didactische potentie onmisbaar is in het onderwijs van de 21e eeuw en
naast de literaire vorming een belangrijke rol speelt bij de burgerschapsvorming en identiteitsvorming, twee doelen die hoog in het vaandel staan van de
op handen zijnde curriculumvernieuwing. Kennis en begrip van hoe onze cultuur zich heeft ontwikkeld, en wat het aan waardevols heeft voortgebracht is
een zinvol en verrijkend leerdoel. Het verschaft gemeenschappelijke referentiepunten die iedere burger nodig heeft om volwaardig te kunnen participeren
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in de Nederlandse samenleving.75 Net zoals bijvoorbeeld kennis van de topografie en het periodiek systeem, hoort kennis van de cultuurgeschiedenis en
het literair erfgoed een vaste plaats te hebben in het curriculum.
Tot slot vind ik dat ik bij mijn afscheid nog twee wensen mag doen. Allereerst
wens ik een vruchtbare samenwerking tussen het onderwijs en de bibliotheken. Docenten merken dat veel leerlingen best bereid zijn om te lezen. Ze vinden het echter vaak moeilijk en frustrerend om tijdig de juiste boeken voor
hun lijst te bemachtigen en zich tijdens het lezen aan de voorwaarden van de
bibliotheek te houden. Veel leerlingen maken daardoor te weinig gebruik van
de bibliotheek en lezen boeken die niet bij hun interesses en leesniveau passen. Op hun beurt kampen de bibliotheken met een vergrijsde klandizie en
slagen zij er nog niet goed in om veel jongeren en scholieren aan zich te binden. U voelt het al aankomen: dit is een klassieke win-win situatie. De vraag
is echter hoe je beide partijen bij elkaar brengt. Ik denk dat de populaire website lezenvoordelijst.nl hierin een sleutelrol kan vervullen. Nu deze website
evenals de openbare bibliotheken bij de Koninklijke Bibliotheek zijn ondergebracht, wordt het voor de bibliotheken gemakkelijker om via lezenvoordelijst.nl leerlingen direct te bereiken. De uitdaging waar de scholen en bibliotheken nog voor staan is het oplossen van vooral communicatieve en logistieke
problemen. Via het project ‘de Bibliotheek op School’ van Stichting Lezen
wordt hiermee al geëxperimenteerd. De eerste resultaten zijn hoopgevend. 76
Er zal nog wel enige tijd overheen gaan, voordat in het hele land duurzame en
dynamische samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Ik hoop zeer dat men
hierin slaagt, zodat de leerlingen binnenkort makkelijk over de boeken kunnen beschikken die zij willen lezen.
Mijn belangrijkste wens is een deltaplan voor het terugdringen van de laaggeletterdheid en ontlezing. Een land dat zich tot een van de welvarendste ter wereld rekent, zou er alles aan moeten hebben gedaan om al zijn burgers de middelen te verschaffen waarmee zij zich in onze complexe en dynamische samenleving kunnen handhaven en ontwikkelen. Bijna één op de vijf leerlingen van
15 jaar dreigt vanwege zijn laaggeletterdheid deze kans te missen. Er is voorlopig voldoende onderzoek gedaan naar de taalachterstand en het leesgedrag
van jongeren. Maar we doen veel te weinig onderzoek naar de factoren waarmee in de praktijk op school succes kan worden geboekt. Om te beginnen zouden multidisciplinaire teams (docenten, vakdidactici, bibliothecarissen, taalen letterkundigen, onderwijskundigen en pedagogen) onderzoek moeten doen

79

De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs

naar de remmende en stimulerende factoren op scholen. Zo kan worden achterhaald welke succesfactoren in de praktijk makkelijk en snel kunnen worden
beïnvloed en geïmplementeerd, zodat we binnen afzienbare tijd de trend van
toenemende ontlezing en laaggeletterdheid met kracht kunnen ombuigen en
alle jongeren aan het eind van hun schoolloopbaan krijgen waar ze recht op
hebben: uitzicht op een kansrijke toekomst.
Hierbij wil ik het laten, althans voor dit moment. Om bij de metafoor van het
gedicht te blijven waarmee ik dit college opende, mijn steel laat ik staan voor
de volgende generatie. Ik zal me met moeite van het werk en jullie beste collega’s proberen los te maken (hoewel ik op dit moment nog niet zeker weet of
ik dat wel wil), maar ik ga zeker vliegen, of liever fietsen. Samen met Thea mijn
vrouw lange fietstochten maken, veel boeken lezen, wat klussen thuis en af en
toe zorgen voor de kleinkinderen. Of ik ga alleen op reis, naar Portugal bijvoorbeeld, en dan stuur ik in de geest van Hugo Claus het volgende appje naar
mijn lief,

Lief, ik zit aan de oever van de Taag
te zingen. Het is hier vrij goed toeven.
Alsof de meeste dingen niet meer hoeven.
Althans niet meer vandaag.

Het is mooi geweest, dank allemaal.
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Forumdiscussie: Stellingen en stellingnames over
de toekomst van het literatuuronderwijs
o.l.v. drs. Carien Bakker (Rijksuniversiteit Groningen),

Met drs. Martijn Koek (Keizer Karel College), drs. Monique Metzemaekers
(Hogeland College), prof. dr. Gert Rijlaarsdam (Universiteit van Amsterdam/Antwerpen), prof. dr. Mathijs Sanders (Rijksuniversiteit Groningen) en
drs. Marlies Schouwstra (Lezen voor de Lijst).

Goed literatuurgeschiedenisonderwijs begint bij verwondering en streeft
naar socialisatie en persoonlijke vorming (en mag daarom niet saai zijn).
Sanders: Wat ik me nu afvraag is of het didactische uitgangspunt van aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen wel leidt tot verwondering. Ik vind
dat een moeilijk uitgangspunt. Ontneem je ze dan juist niet de kans op verwondering en het niet begrijpen? We zouden er niet voor moeten terugschrikken om het literatuuronderwijs op een goede manier heel erg moeilijk te maken, en de les kunnen starten met de vraag: ik denk niet dat jullie deze tekst
kunnen begrijpen.
Koek: Aansluiten is het verkeerde werkwoord. Je moet als docent wel ruimte
geven aan de beleving van de leerling, want anders gaan ze op zoek naar de
verwondering die de docent ooit heeft ervaren. Bij de verwondering van leerlingen horen ook negatieve ervaringen.
Mantingh (uit de zaal): Ik heb het gedicht ‘Mi have een droom’ van Ramsey
Nasr vaak voorgehouden aan leerlingen en ruimte gegeven aan hun beleving.
Je kunt dan heel ver komen.
Koek: Wat bedoel je daarmee, tot waar wil ze brengen? Is het bespreken van
zo’n gedicht een rondleiding of een ontdekkingsreis?
Mantingh: Je wilt ook bereiken dat de leerlingen buiten hun eigen scope denken en bijvoorbeeld nadenken over de vergelijking tussen wat er in dit gedicht
wordt gezegd en hoe zich dit verhoudt tot de maatschappelijke discussie over
dit onderwerp. Daar wil ik komen als docent Nederlands. Ik denk dat het dus
vooral een ontdekkingsreis moet zijn, maar ik vind het ook belangrijk dat er
iets gezamenlijks gedeeld wordt.

91

De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs

Rijlaarsdam: Waarom zou er iets gemeenschappelijks uit een tekst moeten komen? We moeten er gemeenschappelijk over praten, maar wat je er uiteindelijk uit haalt of van vindt, dat is aan de lezer.
Metzemaekers. Ik wil nog iets zeggen over het woord ‘saai’ in deze stelling. Ik
vind dat een onwerkbaar criterium. Leerlingen hebben het recht om, ondanks
de inspanningen van de docent, een tekst saai te vinden. In die zin mag een les
best ‘saai’ zijn.
Koek. Als je als docent voelt dat het niet saai mag zijn, dan verhindert dat goed
lesgeven. We moeten geen angst hebben voor deze reacties van leerlingen.
Van de Ven (uit de zaal): leerlingen hebben geen problemen met saai, maar
wel met betekenisloos onderwijs. Je zal als docent dus altijd moeten proberen
om een tekst in relatie te brengen met de leerlingen zodat die betekenis voor
hen krijgt, wat die betekenis ook is. Het interpretatieproces moet voor de leerlingen leiden tot iets eigens. Dan is ook de saaiheid weg.
Schouwstra. Daar ben ik het helemaal mee eens. Leerlingen zijn best bereid
om dingen te doen, ook al vinden ze het niet leuk of saai, als het maar betekenis voor hen krijgt en ze dus weten waarom ze het moeten doen en wat het hen
oplevert.
Carel Jansen (uit de zaal) vestigt de aandacht op het woord literatuurgeschiedenis uit de stelling: Ik betwijfel, gezien de toenemende populariteit van televisieseries, of er in het jaar 2032 nog wel boeken gelezen zullen worden en of
het literatuuronderwijs dan nog steeds beperkt zou moeten zijn tot de Nederlandse literatuur.
Bakker (voorzitter). Dit is een mooie brug naar de volgende stelling ….
Als je literatuuronderwijs opvat als cultuuronderwijs dan ligt het voor de
hand om die niet te beperken tot de Nederlandse cultuur en literatuur,
maar ook de wereldliteratuur erin te betrekken.
Sanders. Ik herinner me de discussie over het vak Geïntegreerd Literatuuronderwijs (GLO) aan het eind van de vorige eeuw, maar constateer nu dat het is
leeggebloed. Ik ben van mening dat de internationalisering van het literatuuronderwijs heel zinvol kan zijn en ook over wereldliteratuur zou mogen gaan.
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het literaire zal blijven voortbestaan, hoe
dan ook. Series als ‘De luizenmoeder’ of ‘Borgen’ maken immers gebruik van
literaire middelen, zoals de plotstructuur, vertelsituatie enzovoort.
Hettie Kuiper (uit de zaal). Veel leerlingen leggen in het mondeling nu ook al
literaire verbanden tussen de boeken die ze lezen en de series die ze kijken.
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Koek. GLO leeft nog steeds bij ons op school. We doen het al vijftien jaar en
merken dat het inspireert en effect heeft. GLO heeft het onderwijskundige
voordeel dat het een geheel vormt en niet verschillende losse blokjes zijn bij
vier talen. Bovendien is het los aanbieden van literatuur bij verschillende vakken inefficiënt gebruik van kostbare onderwijstijd.
Rijlaarsdam. Ik denk dat het literatuuronderwijs dan ook beter kan worden
omdat leraren er in die situatie voor kunnen kiezen om literatuur te geven.
Immers, in de brede opleidingen van tegenwoordig hebben niet alle leraren
zich diepgaand met literatuur beziggehouden.
Schouwstra. Er schuilt een gevaar in het gebruik van series, films en dergelijke
omdat het er bij Nederlands ook om gaat dat leerlingen leren om stil te zitten
met een boek en zich af te sluiten van de wereld. Zo kunnen zij bijvoorbeeld
ervaren dat ze in een boek meer betrokken zijn bij de gedachtewereld van personages dan bij een film. Wij als docenten zullen onze uiterste best moeten
blijven doen om leerlingen aan het lezen te krijgen.
Koek. Waarom is het niet vanzelfsprekend om werken uit de wereldliteratuur
te behandelen? Ik merk dat verhalen van Tsjechov en Màrquez heel goed werken bij onze leerlingen, waarom zou dat niet mogen?
Judith Nauta (uit de zaal). Als docent Duits kan ik er alleen maar om smeken
om het literatuuronderwijs niet van ons af te pakken. GLO is niet doorgezet
omdat veel docenten van de moderne vreemde talen afhaakten bij dit concept
van literatuuronderwijs.
Metzemaekers. Op onze school hadden we ook GLO. De docenten van de moderne vreemde talen waren juist blij met dit vak. Nadat het literatuurgedeelte
bij de invoering van de Tweede Fase enorm was ingeperkt, konden de docenten Duits en Frans bij ons op school volop mee blijven doen doordat we het
gezamenlijk aanpakten. In ons geval is GLO de nek omgedraaid om een administratieve, bureaucratische reden: nadat de overheid bij de herziening van de
examenregeling GLO had ondergebracht in het zogenaamde combinatiecijfer,
besloot onze directie GLO uit het rooster te schrappen en weer onder te brengen bij de talen.
Literatuur is een vorm van cultuur. Literatuuronderwijs zou deel moeten
uitmaken van cultuuronderwijs.
Sanders. De achtergrond van deze stelling is wellicht dat literatuuronderwijs
zou moeten worden geabsorbeerd door cultuuronderwijs. Ik zie een tendens
in deze richting. De Amsterdamse hoogleraar letterkunde Thomas Vaessens
publiceerde recentelijk een studie over de Daf-fabrieken en de Utrechtse hoogleraar letterkunde Geert Buelens een studie over de jaren zestig. De keerzijde
van deze ontwikkeling is dat we het object uit het oog dreigen te verliezen.
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Rijlaarsdam. Ik ben erg geporteerd van deze stelling. Ik ben ervan overtuigd
dat wanneer we het literatuuronderwijs en andere vormen van kunstonderwijs
kunnen baseren op een stevige theorie dat we dan beter onderwijs kunnen geven dan we nu doen. Allerlei aspecten van literatuur, bijvoorbeeld stijl, ging ik
pas beter begrijpen toen ik ook met andere kunstvormen in aanraking kwam.
Dus geeft cultuuronderwijs een enorme verrijking aan de mogelijkheden tot
inzichtvorming in culturele periodes en dergelijke. Ik denk bijvoorbeeld terug
aan Het spel en de knikkers van Piet Calis.
Koek. Ik kan hierbij aansluiten met mijn ervaringen in de praktijk. De combinatie van beeld, tekst, verhaal werkt voor mijn onderwijs heel goed.
Schouwstra. Als docent vraag ik me af, maar waar zit het dan in het lesrooster?
In de onderbouw hebben we het vak kunstzinnige vorming, zou daar ook geen
literatuur bij moeten. In de onderbouw zien we ook dat bij Nederlands fictie
vaak wordt overgeslagen. Ook in de bovenbouw zou het zichtbaarder moeten
zijn als vak, als verplicht vak of als keuzevak.
Rijlaarsdam. Leerlingen die nu het cultuurprofiel hebben gekozen doen bij
Nederlands hetzelfde als leerlingen die bijvoorbeeld natuur en techniek hebben gekozen. Voor leerlingen die belangstelling hebben voor cultuur is er dus
geen enkele verdieping bij de talen. Het vak geschiedenis ontbreekt zelfs in het
profiel Cultuur en Maatschappij. Hierdoor verliezen we heel veel kinderen
voor de Geesteswetenschappen. We zouden voor deze leerlingen bij de talen
iets extra’s moeten bieden, iets moois, het liefst ook creatief schrijven. Ik zou
daar heel erg voor zijn. Nu!
De voorzitter sluit de discussie en bedankt de forumleden.

94

Dankwoorden

Over de vakdidacticus die met pensioen ging
Prof.dr. Peter-Arno Coppen – hoogleraar vakdidactiek Radboud Universiteit

Er waren eens, in een grote stad in het midden van een klein land aan de
Noordzee, twee vakdidactici. Zegt die ene vakdidacticus tegen de andere: ken
jij die van die vakdidacticus die met pensioen ging?
Wellicht bent u na deze inleiding een klein beetje in verwarring gebracht.
Wordt dit nu een sprookje, een grap of een flauw raadseltje? En dan klopt ook
nog eens de hele context niet, want dit is eigenlijk het genre van een kleine
lofrede op de afscheid nemende Theo Witte. Maar daar kom ik zo meteen op.
Literaire context is belangrijk voor een esthetische, emotieve, sociale, intellectuele en talige duiding van de werkelijkheid. Ik verzin dat niet, ik parafraseer
alleen Theo Witte in het Manifest Nederlands op School, uit 2016. Maar het
klopt. Kijk maar naar de literaire constructie die hij zelf de afgelopen jaren
heeft opgezet. Ik schets even de context: er is een man die zich zijn hele leven
met fictie heeft beziggehouden, en die man begint twee jaar geleden ineens af
en toe in vergaderingen kleine hints te laten vallen over zijn naderende afscheid. Wat denk je dan?
Natuurlijk schenk je daar aanvankelijk nauwelijks aandacht aan. Theo oogt
nog in de bloei van zijn leven, en zijn werklust, productie en invloed is groter
dan ooit. Weliswaar heeft hij een klein beetje de neiging om elk betoog te beginnen met een soort grootvaderlijke teleurgestelde bekommernis om wat er
allemaal niet goed gaat in de onderwijswereld, maar in wezen is hij een jeugdig
en optimistisch persoon, die de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.
Dan volgt er een onverwachte plotwending. Twee jaar geleden zet Theo nota
bene een hele reis naar het andere eind van de wereld in scène omdat hij, zoals
hij dat zelf formuleert, een stuwmeer van opgespaarde vrije dagen moet opmaken. En warempel: hij verschijnt ook daadwerkelijk een aantal weken niet
op zijn vergaderingen. Ondertussen gaat zijn invloed gewoon door, en hij
maakt plannen die zich nog over jaren uitstrekken. Wat moet je daar nu weer
van denken? Is het dan toch afgelopen?
De verwarring wordt compleet als we een uitnodiging krijgen voor een afscheidscollege met als thema de toekomst. In plaats van dat we – zoals dat
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gebruikelijk is bij een afscheid – met een vermoeide en breekbare, zich met
behulp van een rollator voortbewegende grijsaard terugblikken op een arbeidzaam leven, zien wij een vitale en strijdbare man die onze blik richt op de ontwikkelingen die hij niet alleen zelf mede in gang heeft gezet, maar waar hij
ongetwijfeld ook nog persoonlijk een belangrijke rol in zal gaan spelen.
Hoe moeten wij dit alles, Theo, als bewust geletterden nu duiden? Ik kan er
niets anders van maken dan dat jij een kunstige literaire constructie hebt geschapen met als ondertitel ‘Mijn aanstaande afscheid,’ waarmee jij onze esthetische, emotieve, sociale, intellectuele en talige ontwikkeling hebt willen stimuleren. Eerst worden wij op het verkeerde been gezet, en aan het einde komen wij tot het besef dat de wereld, de ontwikkelingen en Theo Witte niet ophouden te bestaan en dat de veranderingen in jouw werksituatie maar oppervlakkig zijn. Maar eigenlijk wisten we dat al wel. Want iedereen kent die van
die vakdidacticus die met pensioen ging: die ging niet.
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Namens de docenten
drs. Monique Metzemaekers - tot 2016 docent Nederlands aan het Hogeland
College te Warffum

Lieve Theo,

Namens de docenten wil ik je bedanken voor alles wat je voor het onderwijs
gedaan hebt.
En dat is niet weinig.
Heel veel onderzoek dat te maken heeft met onderwijs, bereikt de school en
het klaslokaal niet. Dat dat jou wel gelukt is, heeft naar mijn idee met de aard
van je onderzoek en met je persoonlijke kwaliteiten te maken.
Met de invoering van de Tweede Fase werd het begrip literaire ontwikkeling
als kernbegrip in het onderwijs gedropt in combinatie met het begrip handelingsdeel maar jammer genoeg zonder duidelijke omschrijving en ook zonder
bijbehorende didactiek. En hoewel docenten hun best deden om er wat van te
maken en er allerlei interessante projecten werden opgezet, ontbrak een duidelijk richtsnoer en waren er ook genoeg docenten die niet meer wisten wat ze
met het onderdeel literatuur aan moesten.
Daar heb jij met je onderzoek naar literaire ontwikkeling verandering in gebracht. Er is nu een theorie, gebaseerd op onderzoek, er is een didactiek, de
site Lezenvoordelijst.nl biedt docenten en leerlingen een oriënteringsbasis en
heeft geweldige bezoekersaantallen. Literatuur, het belangrijkste onderdeel
van het schoolvak Nederlands wat mij betreft, leeft weer.
Dat je onderzoek zo’n impact kon hebben, heeft zeker ook te maken met het
feit dat je het in nauwe samenwerking met docenten hebt opgezet en uitgevoerd. Je hebt hun noties serieus genomen. En hoe vanzelfsprekend het ook
lijkt om dat te doen, het gebeurt meestal niet.
Het hoort ook bij jou dat je het contact met docenten gezocht hebt en altijd
bent blijven zoeken. Jij bent altijd, dus ook in je werk als onderzoeker, uit op
contact en eigenlijk op vriendschap.
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Ons contact stamt uit het begin van de jaren 90 toen jij een docent zocht voor
de begeleiding van LIO’s. Het contact verdiepte zich toen je onze school uitnodigde om deel te nemen aan het landelijke GLO-project en werd een vriendschap. Ik vermoed dat ik niet de enige in deze zaal ben met zo’n verhaal.
Op de laatste docententraining voor Lezen voor de lijst, die we in februari gaven, zinspeelde je op je afscheid, ‘want ik ben nu de oudste in deze zaal’ waarop
je jezelf corrigeerde, ‘o nee, Monique is nog ouder’. Inderdaad, dan is het de
hoogste tijd voor andere zaken in het leven.
Tijd om los te laten – al zal dat je niet makkelijk vallen – want de site is in
goede handen bij de Koninklijke Bibliotheek, de eerste methode voor literatuur waarin je gedachtegoed verwerkt is, is op de markt, dus je kunt meer tijd
maken om zelf te lezen, want het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.

drs. Monique Metzemaekers
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Once upon a time in Ravenstein
Dr. Erwin Mantingh – vakdidacticus Universiteit Utrecht

Once upon a time in Ravenstein. Najaar 2017. Afscheid hangt in de lucht. Een
nagenoeg verlaten stationnetje in the country, somewhere down South. Midden en rechts, twee schoolvakgeleerden, beiden lid van de LOVN, koesteren
zich voldaan in de najaarszon na een 24-uursconferentie. Blad aarzelt van
groen naar geel. Een vuilnisbak uit het lood. Het lege spoor verbeidt de trein.
En ziedaar: een vakdidactisch voorman in zijn nadagen maar allesbehalve uitgeteld: energieke pose, geestelijk mobiel, alert voor de thuisreis. Niets geen
herfsttij.
Voor mij begon de LOVN – een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Vakdidactici Nederlands - op een keer in Den Haag. Zeker vijf jaren her. Jij was toen
de nieuwe senior en primus inter pares in dit gezelschap, stelde je met enige
verwondering vast. Maar zo verbazingwekkend was dat eigenlijk niet want je
liep al heel lang mee. Al in de vroege jaren 90 roerde je je als Groningse vakdidacticus als pleitbezorger voor geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO). En
je was betrokken bij VOG-N voor de curriculumherziening die in 1998 zou uitmonden in de Tweede Fase.
Proefschrift uit 2008: ongekende invloed en studenten denken in termen van
Witte, worden er soms een beetje moe van zelfs als wij er weer over beginnen,
en zijn verrast dat er ook nog een mens achter schuilgaat. Je bent by far de
meest professorale universitaire docent die ik ken.
Voor mij als nieuweling was de naam Theo Witte een van de namen van roemruchte premiejagers in het woud der vakdidactische verwachting. Dat voor
een onervaren koeienjongen nog tal van ondoordringbare plekken kende:
CVEN, VOG-N, SBN van de VLLT, VON, VDN, LVVN, GLO, SLO, Moer,
Vonk… Je bent voor je collega’s van de LOVN een leidsman en inspirator geweest.
Geen cowboy? Wel een vrije jongen.
De tijd van zinloze shoot outs in het schoolvak konden we wat jou betreft nu
wel achter ons laten, zei je toen in Den Haag. De laatste vertegenwoordigers
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van dat Wilde Westen waren immers verdwenen. Dat er soms nog een gewapende schermutseling plaatsvond met een onverbeterlijke outlaw zij je vergeven.
Als de posseleider van de LOVN zocht en vond je gezamenlijkheid in plaats
van rivaliteit, met als wapens je persoonlijke, ongedwongen benadering en inhoudelijke gezag. Dat was ontwapenend.

Vriendschap en betrokkenheid nemen gelukkig geen afscheid.
Alle goeds en bedankt, Theo!
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Daar ga jij niet over
drs. Jan Kok – tot 2015 lerarenopleider aan de Rijkuniversiteit Groningen

Theo en ik hebben samengewerkt vanaf 1989. Ik herinner me nog altijd het
eerste telefoontje dat we met elkaar hadden. Binnen een minuut hadden we
ruzie, nou ja, een meningsverschil. De zin, uit mijn mond, die ik van dit gesprek altijd heb onthouden was: “Daar ga jij helemaal niet over.” Theo had
namelijk allerlei ideeën over welke onderwerpen ik op welk moment op welke
manier zou moeten behandelen in de colleges. We hebben in dat eerste telefoongesprek, na deze aanvaring geconcludeerd dat het beter was om elkaar
even in het echt te zien. Theo bleek real life alleszins aanspreekbaar en bereid
om te luisteren en zijn ideeën aan te passen. We hebben daarna samen met
veel plezier een aantal jaren grote groepen aanstaande leraren Nederlands opgeleid. Clary en Carien waren in die tijd onze studenten en zij kunnen natuurlijk bevestigen dat dat de beste opleiding was die ze ooit gevolgd hebben ….
We zijn toen hechte vrienden geworden die het idee hadden dat we in een
Amerikaanse slee over Route 66 reden, als we in mijn aftandse Toyota Carina
met de ramen open Bruce Springsteen draaiden op de A28 naar Zwolle. Genoeg oude lullenpraat.
Ik moet het op deze plek op dit moment natuurlijk over je proefschrift hebben.
Het oog van de meester. Ik durf de stelling wel aan dat jouw proefschrift op
plaats 1 staat van vakdidactisch onderzoek dat het handelen van docenten en
leerlingen fundamenteel veranderd heeft. Dat komt door het design van het
onderzoek én door de bijzondere kwaliteiten van Theo Witte. En die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb grondig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van N=1=Theo. Ik heb me afgevraagd wat is nu het verschil dat het verschil uitmaakt? Wat is de succesformule? De onderdelen die daarin de boventoon voeren zijn verbinding, eigenaarschap en volharding. Je hebt onderzoek gedaan met en niet over docenten
en leerlingen. Soms waren ze object van onderzoek, maar vaak ook mede-onderzoeker. Daardoor werden ze mede-eigenaar van de resultaten en droegen
die ook uit. Je bent zelf onvermoeibaar en volhardend geweest in het uitdragen en toetsen van je ideeën. Je hebt altijd maar weer nieuwe wegen gezocht
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om ervoor te zorgen dat ‘de zes niveaus’ handen en voeten kregen, in het Nederlands onderwijs en op Europees niveau in het project LIFT. En wat een
geweldig resultaat hebben al die inspanningen en je aanpak gehad. Ik heb me
wel vaak verbaasd over het feit dat die succesvolle manier van doen zo weinig
gekopieerd is door collega vakdidactici. Hoe komt het nou dat die geen navolging gehad heeft? Ik laat die vraag maar bij u in de zaal, want ik weet heel
zeker: daar ga ik helemaal niet meer over.
Je steekt heel veel energie in je werk en dat komt denk ik omdat je ook heel
goed niet kunt werken. Dan luister je naar muziek, maakt met Thea grote fietstochten, leest en bespreekt gedichten met anderen, en pleegt tussen het werken door powernapjes. Je bent volgens mij de uitvinder van de powernap.
Maar toen heette het nog gewoon een ‘tukkie tussendoor’.
Theo, je hebt straks alle tijd om los te laten, om dingen te laten gebeuren in
plaats van ze in werking te stellen. Om die prachtige erfenis van je over te laten
aan al die anderen, die er weer wat van gaan maken dat jij over 10 jaar niet
meer herkent. Dat is goed Theo, want “Daar ga je niet meer over”.
Wat komt er voor in de plaats? Ik verheug me in elk geval op meer leuke uitjes,
fietstochten, concerten, samen met jou. En van een afstand samen wat mopperen en relativeren over van alles en nog wat terwijl we aan een glas wijn
nippen. Dat we voor een hoge berg staan met onze fietsen en dat ik tegen je
zeg: “daar ga jij niet over” en dat jij dan zegt: “mooi wel”
Jullie verliezen een getalenteerde collega. Ik krijg er weer een vriend met tijd
bij om samen door te brengen. Want wat wij samen gaan doen, daar gaan jullie
mooi niet over.
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Bakker en Ravesloot klappen uit de school
drs. Carien Bakker en drs. Clary Ravesloot – vakdidactici Nederlands aan de
Lerarenopleiding van de Rijkuniversiteit Groningen

R: Je bent door Theo opgeleid tot eerstegraadsdocent Nederlands. Heb je nog
een leuke anekdote?
B: Ik deed de lerarenopleiding in het jaar dat Theo en Thea gingen trouwen.
Als huwelijkscadeau hebben mijn medestudenten en ik stiekem een tuinkabouter in de tuin van Theo en Thea geplaatst om zo uiting te geven aan onze
vreugde. We waren er tot nu van overtuigd dat de tuinkabouter al snel spoorloos en voorgoed verdwenen was, tot Theo bij zijn afscheidssymposium wist
te melden dat dat helemaal niet het geval was!

B: Clary, net als ik ben je eerst student en vervolgens collega geweest van
Theo. Welk moment met Theo zou je, al dan niet met een andere afloop, weer
eens willen beleven?
R: Misschien zou ik het laatste stukje van het onderzoeksverslag dat ik schreef
voor de lerarenopleiding opnieuw willen doen, met een accentverschil. Theo
was bij dat onderzoek erg serieus, en terwijl ik midden juni langzaam bleek
om de neus werd van overspanning, stuurde hij me steeds weer terug om nog
iets te verbeteren. Uiteindelijk zat Theo me blij op te wachten op zijn kamer
en zei: “Het is er! Het is een 9.” Ik was niet blij met het mooie cijfer, maar
boos: “Dus vorige week was het al een 6 of een 7?” Theo beaamde dat, maar
legde uit dat hij doorhad dat er meer in zat. Ik heb de hele bespreking nors
gekeken, niet gelachen, een en al laat-adolescente verbolgenheid. Dat moment
zou ik nu wel over willen doen, vreugde willen voelen en tonen, en ‘dankjewel
voor de ondersteuning’ zeggen.
Later heb ik wel een tweede kans gekregen, hoor. Toen Theo had geregeld dat
ik mijn onderzoeksverslag mocht bewerken tot een artikel voor Spiegel, het
tijdschrift van de ter ziele gegane Vereniging voor Vakdidactiek in het Nederlands. Op voorspraak van Theo werd ik later ook redacteur van Moer.
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R: Kun jij ook dingen aanwijzen in je loopbaan die je een beetje aan Theo te
danken hebt?
B: Jazeker! Theo heeft me altijd gestimuleerd om onderzoek te doen. En ik
moet zeggen dat ik, na een eerste mislukte poging, die taak nu met veel plezier
uitvoer. Ik kijk regelmatig vol bewondering en vrees naar Theo’s proefschrift
in mijn boekenkast. Wat een levenswerk…Die innerlijke drang om zoiets
groots achter te laten voel ik niet, en dat zorgt ervoor dat ik andere keuzes
maak die echter goed bij mij passen en waardoor ik tot nu toe redelijk comfortabel en blijmoedig werk aan mijn proefschrift. Verder heeft Theo altijd gestimuleerd om in de openbaarheid te treden met mijn gedachtengoed zoals mijn
allereerste optreden namens mijn eigen kunst- en cultuurbedrijfje BOBA op
een van de eerste studiedagen voor docenten Nederlands en het inzenden van
vele leesoriëntaties voor de rubriek ‘De Literatuurmuur’ in Moer in het leven
geroepen door ene Ravesloot.

Tuinkabouters kunnen veel inspiratie geven om zen, gelukkig en draaglijk
licht door het leven te gaan. Dat wensen we je dan ook samen van harte toe.
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Curriculum Vitae Theo Witte
‘Je moet doen wat je belangrijk vindt’ (Karel van het Reve)

Curriculum Vitae
Theo Witte (Texel, 1952) was van 1986 tot 2018 vakdidacticus Nederlands,
lerarenopleider, onderzoeker en projectleider aan de Lerarenopleiding van
de Rijksuniversiteit Groningen.
In 1985/1986 was hij medeoprichter van de jaarlijkse poëziewedstrijd en het
aansluitende festival voor scholieren Doe maar, dicht maar.
Van 1992 tot 2018 organiseerde hij jaarlijks studiedagen voor docenten,
waaronder de Dag van Taal Kunsten en Cultuur van de RUG. Gedurende zijn
loopbaan gaf hij enkele honderden lezingen en workshops op landelijke studiedagen en docenttrainingen op school.
In de periode 1996-2000 was hij voorzitter van het landelijke PMVO-netwerk Geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) en lid van de Vakontwikkelgroep Nederlands die advies uitbracht voor een vernieuwd examenprogramma havo en vwo.
Hij was lid van de werkgroep die in 2008 de Doorlopende Leerlijn Taal voor
OC&W heeft ontwikkeld (Commissie Meijerink).
In 2008 promoveerde hij op het proefschrift Het oog van de meester. Een
onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo-en vwo-leerlingen in de
bovenbouw. Dit proefschrift was een van de drie genomineerde proefschriften voor de vijfjaarlijkse dissertatieprijs van NWO Geesteswetenschappen en
De Boekmanstichting.
Samen met Gert Rijlaarsdam (UvA) en Dick Schram (VU) won hij in 2011 de
Pedagogische Studiën Prijs voor het artikel ‘Empirisch gefundeerde theorie
voor literaire ontwikkeling en didactische differentiatie in de Tweede Fase’.
Van 2009 tot 2012 leidde hij een Europees project dat als doel had een Europees referentiekader voor het literatuuronderwijs in het secundair onderwijs
te construeren. LiFT-2: Literary Framework for Teachers in secondary Education): www.literaryframework.eu
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Hij was de oprichter en hoofdredacteur (tot 2018) van de website www.lezenvoordelijst.nl. In 2016 is de website door de RUG overgedragen aan de
Koninklijke Bibliotheek.
Jurylid van de Prijs der Nederlandse Letteren 2015 (die gewonnen werd door
Remco Campert).
Gastdocentschappen: Universiteit van Antwerpen, Katholieke Universiteit
Leuven, Universität Oldenburg, Univerzita Karlova v Praze (Tsjechië), Universitatea din București (Roemenië), University of Eastern Finland, Universidade do Minho (Portugal), Albert de Kom Universiteit (Suriname).
Voorzitter (2013-2018) van het Landelijk Overleg Vakdidactiek Nederlands
(LOVN).
Van 2014 tot 2018 lid van de Programmaraad Vakdidactiek Geesteswetenschappen en voorzitter van het Meesterschapsteam Letterkunde Nederlands.
Hij is als co-promotor betrokken bij de promotieprojecten van Hans Das
(ontwikkeling lyrisch vermogen), Jeroen Steenbakkers (pedagogisch-didactische operationalisering bewuste geletterdheid) en Anouk de Kleijne (persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs).
Zijn publicaties gaan over het schoolvak Nederlands, de kwaliteit van schoolboeken, het vakdidactisch onderzoek, de professionalisering van leraren en
vooral over leesbevordering en het literatuuronderwijs.
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Wetenschappelijke publicaties Theo Witte
Artikelen en boeken
Witte, T.C.H. (in voorbereiding, samen met P.A. Coppen). Wat, hoe en waarom. Het
metacognitieve paradigma voor het schoolvak Nederlands (werktitel). .
Witte, T.C.H. (2018). De kunst van het onderwijzen. Naar een levenskrachtige visie
op het literatuuronderwijs. Nederlandse Letterkunde, 23,3, 359-383.DOI:
10.5117/NEDLET2018.3.007.WITT
Prinsen, S., Witte, T. en Suhre, C. (2018). Imago en inhoud van het schoolvak Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 19, 3, 26-35.
Witte, T.C.H., Mantingh, E. en Herten, M. van (2017). Doodtij in de delta: Stand en
toekomst van het Nederlandse literatuuronderwijs. Spiegel Der Letteren, 59, 1, 115143.
Witte, T.C.H. & Jansen, E.P.W.A. (2016). Students’ voice on literature teacher excellence. Towards a teacher organized model of professional development. Teaching
and Teacher Education, 56, May, 162-172.
Witte, T.C.H. & Jansen, E.P.W.A. (2015). In search of the excellent literature teacher.
An inductive approach to constructing professional teaching standards. Teachers and
Teaching: Theory and Practice, 21, 5 565-583.
Witte, T.C.H. & Sâmihăian, F. (2013). Is Europe open to a student-oriented framework for literature? A comparative analysis of the formal literature curriculum in six
European countries. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13, p.
1-22.
Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2012). An empirically grounded
theory of literary development. Teachers’ pedagogical content knowledge on literary
development in upper secondary education. L1 Educational Studies in Language and
Literature, 12, 1-30.
Witte, T. (2011). Leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs. In: H. Lierop - Debrauwer & T. Duijx (red.) (2011). Iedereen leest! Een doorgaande leeslijn voor meisjes en jongens (pp.15-26). Tilburg: Universiteit van Tilburg.
Witte, T.C.H. (2011). Between dream and deed. Constructive and destructive frictions
in an ill structured curriculum. In: Piet-Hein van de Ven & Brenton Doecke (Eds.). Literary Praxis. A Conversational Inquiry into the Teaching of Literature (pp. 89105). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense publishers.
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Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2010). Empirisch gefundeerde
theorie voor literaire ontwikkeling en didactische differentiatie in de Tweede Fase. In:
Pedagogische Studiën (87) 375-393. (Bekroond met Pedagogische Studiën Prijs 2010
voor het beste artikel).
Witte, T.C.H. (2008). Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de Tweede fase. Stichting Lezen reeks 11
(dissertatie RUG). Delft: Eburon.
Witte, T. (2006). Van Floortje Bloem naar Inni Wintrop. Zes niveaus van literaire
competentie. In: D. Schram & A. Raukema (Red.). Lezen in de lengte en lezen in de
breedte. De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Stichting Lezen
Reeks 7 (pp.61-93). Delft: Eburon.
Witte, T. (2005). De leerling klimt en de meester daalt. Literaire ontwikkeling in het
Studiehuis. Cultuur+Educatie. Themanummer: Ontwikkelingsstadia in het leren
van kunst, literatuur en muziek (14) 68-88.
Witte, T. (2002). Een kaart voor literaire ontwikkeling. Differentiatie als grondslag
voor het nieuwe curriculum van het literatuuronderwijs. In: A. Raukema, D. Schram
& C. Stalpers (Red.), Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen.
Stichting Lezen reeks nr.5 (pp.39-58). Delft: Eburon.
Witte, T. (2000). Een zoeklicht voor de begeleiding van literaire ontwikkeling. Verslag van een oriënterend onderzoek naar een kennisbasis voor het literatuuronderwijs
in het studiehuis. Spiegel, 17/18, 3/4, 31-54.
Witte, T. (1994). De maakbaarheid van communicatief taalonderwijs: Nederlands in
de basisvorming. Spiegel, 11, 2, 57-78.
Witte, T. (1993). Poetica van leerlingen. In: F.A.H. Berndsen, H. van Dijk & G.J. de
Vries (Red.), Poetica-onderzoek in de praktijk (pp. 129-138). Groningen: Passage.

Paper-presentaties
Witte, T. (2015). Literary customization in secondary education. The development of
a framework for the literary development of adolescents (age 12-18). IASL Conference, Maastricht, June, 29-30, 2015
Witte, T. (2015) Teachers'and Students' voice about literature teacher excellence.
IAIMTE Conference, Odense, June, 3-6, 2015.
Witte, T. & Jansen, E. (2014). Een model voor professionele ontwikkeling. Het
Schoolvak Nederlands, Brugge (Be), 14-14 november 2014.
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Witte, T. & Jansen, E. (2014). Percepties van docenten en leerlingen over de kenmerken van een excellente (literatuur)docent. ORD-Conferentie, Groningen, 11-13 juni
2014.
Witte, T. (2013). Zoeken naar kennis die gaat werken. Velon-congres. Groningen, 1112 maart 2013.
Witte, T. & Jansen, E. (2013). Op zoek naar de excellente literatuurdocent. Veloncongres. Groningen, 11-12 maart 2013
Witte, T. & Van der Meulen, D. (2012). Met de kennis van nu. Een revitalisering van
het historisch literatuuronderwijs. Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Brugge
(Be), 16-17 november 2012.
Witte, T. & Maas, W. (2012). Naar een vakdidactische kennisbasis voor Moedertaaldidactiek. Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Brugge (Be), 16-17 november 2012.
Witte, T., Duarte, R. Pieper, I. & Sâmihăian, T. (2011). Towards a Literary Framework
for European Teachers in Secondary Education. 8th IAIMTE-conference. Hildesheim,
June 14-17, 2011.
Witte, T. (2010). Literary Reading Processes – Cognitive and Emotional Aspects. 12th
biennial IGEL Conference. Utrecht, The Netherlands, July 7-11, 2010.
Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2010). Literary Reading Processes – Cognitive and Emotional Aspects. 12th biennial IGEL Conference. Utrecht,
The Netherlands, July 7-11, 2010.
Witte, T.C.H. (2009). Emperical ground for curriculum development. Symposium:
Cognitive development / Specific Academic Domains. EARLI, 13th Biennial Conference. Amsterdam, August 25-29, 2009.
Witte, T. (2009). Teachers’ developmental model of reading and interpretation. Symposium: Interpretation – a key concept in literary education. 7th IAIMTE-conference.
Toronto, June 23-26, 2009.
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