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I/oorzuoord
Dertien jaar geleden, in I987, las ik in een artikel dat het publiek wel
bereid is veel geld neer te tellen voor een voetbalwedstrijd, maar niet
voor de schouwburg. Deelname aan kunst was voor een kleine elite,
en stimulering tot participatie vond pas plaats in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door een leraar Nederlands. Die koppeling van
kunst aan een elitepubliek riep de vraag op of er al niet veel eerder verborgen verleiders aan het werk zijn om kinderen met kunst in aanraking te brengen.
In een artikel over de kinderboekenweek en cultuurspreiding wees
ik op een andere manier om naar kunst te kijken dan de genoemde elitaire. Ik herinnerde eraan hoe Menno ter Braak een man - niet tijdens
een concert of een theatervoorstelling, maar 's ochtends aan het ontbijt - de schoonheid liet ontdekken van een doosje Zwaluw-lucifers. Ik
vergeleek dat met de wijze waarop Joris Floris in Een huis met zeven
kamers van Joke van Leeuwen alles gaat verzamelen wat hij zelfbijzon-

der vindt: een bijzondere vlinder, een bijzondere aardappel, een bilzonder slordig blaadje papier, een bijzonder persoon. Verzamelingen
van kinderen als het begin van deelname aan kunst leek me een mooie
brede basis voor cultuurspreiding. En de jongen die autonummers of
kruisspinnen verzamelt, bekijkt de schoonheid van zijn verzameling
waarschijnlijk minstens zo vaak als ik mijn verzameling prentenboeken. Zo'n brede optiek op wat kunst kan zijn, heeft als ontegenzeglijk
voordeel, dat het aantal cultuurdragers in 66n klap explosief toeneernt.

Zo'n uitbreiding wordt manifest voor wie een boek schrijft over de
productie, de receptie en het gebruik van het prentenboek. De verborgen verleiders die het prentenboek onder de aandacht van een jong
publiek brengen, zitten immers in alle hoeken en gaten: uitgevers,
recensenten in kranten, boekhandelaren, bibliothecaressen, vakdidactici, grootouders en ouders en niet in de laatste plaats onderwijzers
op scholen voor al die kinderen voor wie de lijn van productie naar
consumptie nog gelegd moet worden. Vaak zonder dat zij het van
elkaar weten, behoren zij allen - om met Roland Barthes te spreken tot het Genootschap van de Vrienden van de Tekst.

Al die bemiddelaren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de
totstandkoming van deze publicatie. Enkele van die genootschappen
heb ik door de jaren heen in het samenspel rond de ontwikkeling van
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onderwijsmethodes, rond het blad Leesgoed of het jaarlijkse Tilburgse
symposium over kinderen en hun boeken als bijzonder verrijkend
mogen ervaren, hoe direct of indirect ook, voor de thematiek van dit
boek. Zonder al die contacten zou ik me de sensibiliteit voor en de
kennis van het terrein in kwestie nooit in die omvang eigen hebben
kunnen maken die voor het thema van dit boek was gewenst. Evenmin
zou ik zonder die stilzwijgende steun van dat collegiale genootschap
het plan in uitvoering hebben durven nemen om in een dissertatie een
empirische en literair-historische verankering te bieden van cultuurspreiding in de vroege fase van het basisonderwijs.

Dat heimelijk lidmaatschap van het Genootschap herkende ik ook in
mijn promotores. Professor Aryan van der Leij schonk mij, toen ik als
dissident te boek Stond, zijn onmisbaar vertrouwen bij de opzet en uitvoering van het empirisch decl van deze studie, geheel conform zijn
credo in de wetenschap als forum. Zijn drijfveer om de onderkant van
de samenleving cultureel op te tillen past ook wonderwel bij het prentenboek als springplank tot emancipatie. Dat liet onverlet dat hij er
scherp op toezag dat in de proef op de som de empirie ten grondslag
lag aan beweringen. Professor Jaap Goedegebuure inspireerde mij in
een libertaire traditie niet alleen om op zoek te blijven gaan naar het

bezield verband van wat zich in eerste instantie aan leek te dienen als
disiecta membra en daarna als capita selecta, maar had er ook een kennelijk plezier in dat zijn culturele initiatie als een van de geslaagde
voorbeelden van cultuurspreiding werd aangehaald. Professor Roeland van Hout bleek als geheim lid van het Genootschap bereid om
zijn strenge methodologische ondersteuning buiten de ruimte die
hem officieel gegund was, in ruimhartige mate te verstrekken. Professor Helma van Lierop-Debrauwer combineerde haar lidmaatschap
van het Genootschap in de organisatie van diverse Tilburgse symposia
met precies commentaar, hoofdstuk na hoofdstuk.

Andere dubbelrollen werden met verve gespeeld door leden van het
Genootschap die tegelijk object van onderzoek waren: Bregje Boonstra, Herman Verschuren en dr. Anne de Vries completeerden mijn
documentatie en/of commentarieerden het manuscript in zijn geheel
ofin delen.
Margot van den Broek, Astrid Broeksteeg, Karen Ghonem-Woets,
Manja Heerze, Annemarie Helms, Lucienne Kleijsen, Theo van 't
Klooster, Karen Matthijssen en Jos6 Peijen droegen in verschillende
fases volop bij aan het bijeenbrengen van de empirische data ofwaren
co-auteur van preliminaire teksten. Van de zijde van de Letterenfaculteit ontving ik documentaire en secretariele ondersteuning van Ricky
Jurriens, Gwen Perret en Anneke Smits. Mr. Leen Jacobs wees me op
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budgettaire (on)mogelijkheden en deed me de suggestie aan de hand
om wanneer plotseling elke belangstelling voor mijn wel en wee zou
zijn verdwenen, via het plegen van een moord weer opnieuw in de
publieke belangstelling te raken.
Uitgevers en critici stonden mij meer data af dan ik aan kon. Anneke Roelsma en Sjoerd van Faassen van het Letterkundig Museum
stelden mij databestanden en literatuurreferenties royaal ter beschikking. Dr. Jefvan Kuijk ondersteunde het project met cITo-toetsen in
een experimentele fase. Dr. Ad Backus zorgde voor een mooie vertaling van de samenvatting van de dissertatie. De contacten met Els
Gerritsen (t), Ad Brekelmans (t), Co van Calcar (t) en Margreet van
Ierland (t) vormden een vroege bron van inspiratie.

Directeuren van scholen en leerkrachten van groep 3 van twintig Tilburgse scholen gaven hun toestemming en medewerking om kinderen
een jaar lang met prentenboeken in de weer te laten gaan en/ofboden
de ruimte voor het afnemen van de toetsen. De Openbare Bibliotheek
Tilburg en de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant bleken
bereid om tegen sterk gereduceerd tarief de prentenboeken aan te
leveren voor het project Elke dag een prentenboek. Het Bestuur van de
Schoolbegeleidingsdienst Midden-Brabant (SO M) verleende mij in
de persoon van haar directeur Chiel van de Poll extra verlof om aan de
dissertatie te kunnen werken en relativeerde mijn inspanningen met
een boek over een genootschap dat onnutte kennis verzamelde. Haar
adjunct-directeur Niko van Dorp gaf me inzicht in het reilen en zeilen

van een Onderwijsvoorrangsgebied en wat milieublindheid in onderwijs en opvoeding kan inhouden.
Mijn collega aan de Schoolbegeleidingsdienst, RianTheeuwes, nam
met haar rust, precisie en kijk op jonge kinderen de intelligentietest af.

De steun die ik van Jeanne Kurvers mocht ontvangen, beperkte zich
geenszins tot het statistisch handwerk. Onze gemeenschappelijke interesse in verwerving van geletterdheid kent sinds onze ontmoeting in
cafd Halfweg diverse inbeddingen. Onze dochters, Bregje en Jona, lieten niet na om hun sardonische spot te ventileren over dat boek van
mij dat soms als een fantoom in huis rondwaarde, en in de dagen dat
er zich een obstakel op de weg posteerde, offreerden ze mij een flesje
aftershave, van het merk Hugo.
Alle gememoreerde hulp waardoor ik me zeer geholpen heb geweten,
kreeg een natuurlijk slotaccoord bij de suN als de uitgever van het
Genootschap van de Vrienden van de Tekst. Henk Hoeks herkende
als vriend en weggenoot door de jaren heen in het emancipatorisch
perspectief van de dissertatie het sociaal-democratisch project waar
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de SUN voor is opgericht. Sjefvan de Wiel stelde als directeur van het
Genootschap ruimhartig zijn medewerkers Eduard America, Leo de
Bruin en Mayke van Dieten in staat om het ideaal van een mooi en
leesbaar boek ook te laten terugkeren naar het plezier in plaatjes.
Dat alles begint met de plaatjes van het abc-boek. Kinderen kennen
die volgens Walter Benjamin 'als hun broekzak, ze hebben ze precies
zo doorwoeld en binnenstebuiten gekeerd zonder ook maar het kleinste snippertje of draadje te vergeten'. Van dat plezier geeft het omslag
van Wim Hofman, zelf een onverbeterlijk Geheim Genootschapslid,
letterlijk het alpha en omega.

Piet Mooren,
Tilburg, mei 2000
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HOOFDSTUK I

Inleiding

Er is een roman van Bordewijk die het perspectiefvan de sociale stijging voortreffelijk illustreert. Ik bedoel niet het verhaal Bint, met de
vaak aangehaalde uitspraak 'De docent moet niet dalen, de leerling
moet klimmen', ik bedoel de nog niet zo lang geleden verfilmde roman
Karakter met Katadreuffe als hoofdpersoon:
Katadreuffe is het buitenechtelijk kind van een deurwaarder en zijn
trotse dienstbode, die wanneer ze merkt dat ze in 'positie' is vertrekt
om haar kind alleen op te voeden in een armoedige havenbuurt.
Katadreuffe bezoekt de laagste klasse van de armenschool, maar als
hij de volkse tongval van de andere kinderen gebruikt, slaat zijn moeder die er uit. Na de lagere school moet hij, net als zijn moeder vroeger, meteen gaan werken. Hij lijkt aanvankelijk het prototype van het
fenomeen twaalf ambachten, dertien ongelukken: hi j begint als loopjongen en heeft het op zijn 2Iste na een x-aantal mislukkingen geschopt tot magazijnknecht in een boekwinkel. Hij koopt dan al een
paar jaar tweedehands boeken: 'geen romannetjes, degelijke lectuur
allemaal, plant- en dierkunde, de wonderen der aarde, de wonderen
van het heelal. Het liefst was hem een oud Duits lexicon waaraan de
laatste delen ontbraken'(p. I7). Dat lexicon gaat maar tot de letter T.
Elke avond leest hij er in, net zolang tot hij de inhoud helemaal heeft
doorgewerkt, ook om zichzelf zo Duits te leren. Katadreuffe begint
een eigen winkel en gaat failliet. Wanneer hij vanwege dat faillisse-

ment naar een advocatenkantoor moet, ziet hij in een visioen op het
naambord bij de deur zijn eigen naam. De advocaat De Gankelaar
onderkent die ambitie van Katadreuffe als hij diens bezit moet taxeren
in het lexicon. De Gankelaar biedt hem een baantje aan als assistent
en creEert zo de voorwaarden voor de sociale stijging van Katadreuffe,
ondanks de systematische tegenwerking van zijn vader, de meedogenloze en stuurse deurwaarder Dreverhaven.
Katadreuffe neemt een kleine kamer boven het kantoor, werkt hard
en maakt vele overuren. Hij voelt zich wel de mindere van de anderen
op kantoor in spellingvaardigheid - de lagere school heeft hem alleen
de grondbeginselen daarvan geleerd -, op andere terreinen is hij hen
echter royaal de baas met kennis over zaken waar niemand iets van af
weet zoals van 'erysipelas of poliomyelitis, of van Scaliger, of van de
I. F. Bordewijk, Karakter. Roman van zoon en vader. Amsterdam (Nijgh &
Van Ditmar) I 938
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magnetische pool' (p. 49). Hij volgt avondcursussen op de volkshogeschool, neemt schriftelijke lessen voor het staatsexamen gymnasium,
privaatlessen om de klassieke talen onder de knie te krijgen en koopt
op de markt stapels voddige romannetjes om Frans en Engels te leren.
Als hij slaagt, krijgt hij van zijn collega's een gloednieuw, compleet
Lexicon cadeau, waarover wordt opgemerkt: 'Dit was weten, mder
weten, het beste weten' (p. I73)· Nu de weg naar de universiteit voor
hem open ligt, gaat hij in ijltempo rechten studeren tot hij de titel advocaat mag dragen en het visioen van zijn naam op het chique naambord bij de voordeur werkelijkheid wordt.

Geen ander boek uit de Nederlandse literatuur geeft zo'n aansprekend beeld van hinaufesen als hefboom van sociale stijging. Op de achtergrond van de roman speelt het sociaal-darwinisme zoals zich dat in
de crisisjaren van het Interbellum deed gelden. Tijdens die incubatieperiode van de Tweede Wereldoorlog was de sociaal-darwinistische
leer van het overleven van de sterkste volgens Van Heek gemeengoed,
zelfs bij sociologische kopstukken als Steinmetz en Bonger.2 Karahter
verbeeldt in dat opzicht dus de tijdgeest van de vooroorlogse standenmaatschappij waarin de 'have's' en de 'have nots', een wilskrachtige
en getalenteerde enkeling als Katadreuffe uitgezonderd, voorbeschikt
waren om datgene te doen wat vanaf hun geboorte vastlag. De wijze
waarop Katadreuffe aan die lotsbestemming ontsnapt, vormt het
zeldzame geval van de autodidact die, gedreven door het lexicon, de
basis legt voor zijn latere studie, want'veel weten was enorm uitgroeien, was duizenden facetten vertonen' (p. 67).
Karakter illustreert niet alleen de grote betekenis van de wil en ambitie van het individu dat het ver hoopt te schoppen, maar ook van het
model, het voorbeeld. In de roman vertegenwoordigt de aristocraat
De Gankelaar als mentor het ideaal van de autodidact: 'zo wil ik ook
worden'.
Op Karakter als Bildungsroman waarin de sociale stijging een grote
rol speelt, is door Smulders en Anten eerder gewezen.3 De eerstgenoemde suggereerde dat Dreverhaven de dramatische'stand in' is van
De Gankelaar, terwijl De Gankelaar in zijn mentorrol juist de ambitie
van Katadreuffe voedt om zich uit zijn milieu van afkomst op te werken en zich te meten met zijn vader. Geen van beide auteurs wees erop
2. F. van Heek, 'Omzien naar het sociografisch intermezzo
(I925-I953)', in: F. Bovenkerk e.a. (red.) Toen en 77:ans. De sociale werenschappen in dejaren demk en nu. Baarn

(Ambo) I978.
3. H. Anten, 'Karakter', in: Lexicon van literaire werken, 2, juni I989; idem, Het bekoorlok vernis van de rede. Over poitica en pmza van F. Bordewjk (diss. Utrecht). Groningen
(Historische Uitgeverij) 1996, W Smulders, 'Het slijk der aarde: over F. Bordewijks
"Karakter ., , in: E. van Alphen en M. Meijer (red.), De canon onder uuur. Nederlandse
literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam (Van Gennep) I99I.
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hoezeer hedendaagse beroepsgroepen, die het stimuleren van de sociale stijging hoog in hun vaandel hebben, zich aan De Gankelaar kunnen spiegelen. Beroepsgroepen die net als De Gankelaar individuele
talenten willen onderkennen en willen stimuleren dat zoveel mogelijk
'have nots' in de maatschappelijke tweedeling de oversteek maken

naar de kant van de 'haves'. Hetzelfde geldt voor beleidsmakers die
aan het doemscenario van de ontlezing van de samenleving en van een
nieuwe kastenmaatschappij van geletterden en ongeletterden proberen te ontsnappen. Want nog altijd is de vraag van Katadreuffe relevant: 'Waarom kon het volk zich niet in zijn geheel opheffen. Waarom
konden daar telkens weer slechts enkelingen zijn die omhoog klommen?' (p. 6I)

De roman Karakterillustreert eveneens de massale veroordeling toI
de nette of bittere armoe van de crisisjaren. De weg omhoog die
Katadreuffe Ie danken heeft aan een verlicht aristocraat als De Gankelaar, was immers voor de meeste kinderen van het volk niet weggelegd. De volksschool van de jaren twintig, die Katadreuffe niet veel
meer bijbracht dan de grondbeginselen van de spelling, gaf slechts uitzicht op een boterham met tevredenheid. De onvrede met dat lot werd
sedert de opkomst van het materialistisch darwinisme en marxisme
volgens Ter Braak niet langer getemperd door het christelijk geloof in
een hiernamaals. Het ressentiment moest zich volgens hem wel 'in
andere richtingen' ontladen. Ter Braak noemt het voorbeeld van de
werkster in zijn ouderlijk huis die hij over'rijke lui' hoorde spreken:
'op een toon van blind respect, gemengd met de bitterste rancune; zij

behoorde tot een arbeidersfamilie, die tot dusverre in de calvinistische
vreze des Heren was grootgebracht, maar in de laatste tijd kennis had
gemaakt met het socialisme, zonder dat een van beide stromingen het
definitief in haar gewonnen had. In haar stem ontdekte ik misschien
voor het eerst, zonder het bewust te formuleren, de afgrond van het
christelijk ressentiment; ik voelde mij tegenover haar half machtige,
half schuldige; machtige tegenover de vrome Christin, schuldige tegenover de socialiste, met een goed geweten jegens het slapende, door
het geloofopgeslorpte ressentiment, met een slecht geweten jegens het
van zijn hemel beroofde, op de aarde weer losgelaten ressentiment...,4
Toch vond Ter Braak de gelijkheidsbelofte van het christelijk hiernamaals nog altijd te verkiezen boven het recht van de sterkste zoals dat
in Hitlers Duitsland was gaan gelden. Daarom keerde hij zich als nieuwe christen met de oude christenen tegen de terreur van een door de
Fuhrer gestuurde elite die, voortgestuwd door ressentiment en rancune, een politiek moordprogramma uit zou gaan voeren.
4. M.

ter Braak, Van Oude en Nieuwe Chnstenen.

p. I 86.
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Amsterdam (Van Oorschot) I96I,

Eenzelfde herijking van de gelijkheidsopvatting als Ter Braak doorvoert, ligt ten grondslag aan de wederopbouw van de samenleving die
Van Heek in I95I in het vooruitzicht stelde door het scheppen van
'nieuwe vaste tradities op grond van de oude en eeuwige waarheden
van Christendom en Humanisme'. Het herstel van dat erfgoed verplichtte de samenleving tot een antwoord op de massale werkloosheid
van de jaren dertig en op de autoritaire opvoeding tot 'mateloos eerzuchtige en door frustratie opgezweepte karakters' die in het begin van
de twintigste eeuw in Duitsland de weg hadden gebaand voor het
nationaal-socialisme. Daarbij zag hij het gebrek aan overeenstemming
tussen begaafdheid en sociale positie in de samenleving als een nieuwe
bedreiging. Zo'n bron voor maatschappelijke onrust bestond voor
Van Heek uit het gegeven 'dat nog geen twee procent der studenten
aan de Nederlandse universiteiten zonen van handarbeiders waren,
terwijl deze groep bijna de helft van de Nederlandse bevolking uitmaakt'.5 Zo'n twintig jaar Later greep Van Heek terug op een oud
christelijk ideaal van maatschappelijke gelijkheid, toen hij zijn onderzoek naar de ongelijke selectie en allocatie van talenten in het onderwijs de bijbelse titel gafvan Het verborgen talent.6
In de gelijknamige parabel geeft een man die een tijdlang naar het
buitenland gaat, zijn bezit aan zijn dienaren in bruikleen: vijftalenten
aan de eerste, twee talenten aan de tweede en tan talent aan de derde
dienaar. Bij Zijn terugkeer hebben de twee eerstgenoemden het hun
toevertrouwde bezit weten te verdubbelen. De man prijst hen de
hemelin. De derde dienaar geeft het ene talent terug met de woorden:
'Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet
gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom
was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge
uw eigendom terug.' Van hem wendt hij zich af, hij noemt hem een
slechte en luie knecht die heeft nagelaten zijn bezit met rente terug te
geven. Hij besluit: 'Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie
de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog
ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht
buiten in de duisternis, daar zal geween zijn en tandengeknars:7
In de psychologische verklaring van de Willibrordvertaling ('Feitelijk is die uiting van de knecht slechts een poging om zijn luiheid te
5. F. van Heck, 'Hoe zag een socioloog de mens in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog', in: idem, Van hoogkapitalisme naar verzorgingssmat. Een halve eeuw
sociale verandenng 1920-I970. Meppel (Boom) I973, P· 276.

6. F. van Heek, Her verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid. Meppel
(Boom) 1968.
7. Mattheus 25: I4-30, geciteerd naar de Willibrordvertaling. Boxtel (Katholieke

Bijbelstichting) I98I3.
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bemantelen: daarom ook wordt hem tot straf het talent ontnomen') is
geen plaats voor sociogene factoren waardoor de rijken rijker en de
armen armer worden. Daaraan schort het al evenzeer wanneer over de
baten van het onderwijs en andere gesubsidieerde voorzieningen
wordt geschreven dat het zogenaamde Martheuseffect verantwoordelijk is voor het feit dat kennis en vaardigheden zich ophopen bij wie al
rijk bedeeld is, terwijl de minbedeelden armer worden.
Maar moet de parabel van Mattheus, die zijn praktijk als tollenaar
toch niet opgaf om het evangelie van de beter gesitueerden te gaan
prediken, niet worden gelezen als de parabel van de kanslozen in de
samenleving: van hen die met 66n talent zijn bedeeld of zelfs over niet
meer dan het verborgen talent beschikken, om nogmaals Van Heek
aan te halen? De boodschap van Van Heek om talenten op te delven in
plaats van ze te begraven heeft dankzij het maatschappelijk debat dat
zijn boek heeft opgeroepen, een steeds grotere weerklank gevonden in
het overheidsbeleid dat voorrang wil geven aan wie achtergaan.8
In dat debat gaat het behalve, zoals in de parabel, om de verdeling
van financi8le hulpmiddelen, minstens evenzeer om de verdeling van
culturele hulpbronnen, waarvan op de klompenschool van Katadreuffe niet veel terechtkwam. Een dergelijke beperkte inzet van culturele hulpbronnen gold ook voor de periode waarin het ministerie
van Onderwijs koos voor minimale geletterdheid ter stimulering van
achtergestelde groepen in het basisonderwijs.
Hoezeer de vrees voor spek- en bonenonderwijs ook verplicht tot
een nauwkeurige analyse van wat er minimaal moet worden geleerd,
het voorbeeld van Katadreuffe leert ons dat aandacht voor culturele
geletterdheid verborgen talent onder de korenmaat vandaan kan
halen.
Wees Van Heek in I95I nog uitsluitend op het ter beschikking stellen van beurzen ter stimulering van de deelname aan het voortgezet en
het universitair onderwijs, in de zoektocht naar het verborgen potentieel werd het aandeel van culturele hulpbronnen als hefboom pas laat
ontdekt voor de beoogde emancipatie van cultureel achtergestelden.
Pedagogen als Rupp en psychologen als Van Calcar wezen in hun
kindgerichte onderzoekspraktijk eerder op het belang van dat aspect

dan onderwijssociologen in hun macro-analyses van de samenleving.
Hun pleidooi voor een breed programma van culturele geletterdheid
in de geest van het hinaufiesen van Katadreuffe, langs de brede weg van
encyclopedie, zelfstudie en universiteit, vond een tijd lang weinig
weerklank. Daar zou pas twee decennia later verandering in komen,
toen het ministerie van Cultuur cultuurspreiding opnieuw op de
agenda zette. Het programma van hinauflesen werd namelijk in I990
8. Un str*ke veur. Hoe lang is een Chinees. o v G, Tilburg, z. i.
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door de toenmalige minister d'Ancona weer tevoorschijn gehaald
toen ze voor haar Letterenbeleid en de leesbevordering teruggreep op
de idee8n die Emanuel Boekman - een tijdgenoot van Bordewijk voor de toekomst van cultuurspreiding in Nederland had geschetst.9
Diezelfde Boekman had net als Katadreuffe via cursussen en een M ostudie in de vrije tijd de weg naar de universiteit en vervolgens naar het
openbaar bestuur weten te vinden. Io
Het Letterenbeleid, dat leesbevordering hoog in het vaandel heeft
staan, vindt in Karakter een voorbeeld dat als geen ander wijst op het
ontwikkelingspotentieel dat boeken vertegenwoordigen. Dat deden
ze toen en dat doen ze nog steeds. Maar anders dan in Karakter streeft
her Letterenbeleid ernaar te voorkomen dat kinderen thuis de vroege
omgang met boeken moeten missen en daarmee veel kansen om een
autodidact en laatbloeier als Katadreuffe te worden. Inmiddels is het
immers in ruime kring bekend dat er bij de entree in de basisschool
een tweedeling kan bestaan tussen kinderen die al volop met kinderliteratuur vertrouwd zijn geraakt, en kinderen die daar niet of nauwelijks kennis van hebben genomen. Vandaar de vroege introductie in de
wereld van het boek in de vorm van voorschoolse leescampagnes, die
als 'promotion de tous' niet alleen zijn gericht op het omhoog laten
klimmen van enkelingen als Katadreuffe, maar van iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
Met deze schets zijn de ideologische wortels getekend van de hiernavolgende verkenning van het prentenboek als springplank tot culturele geletterdheid. Daarbij gaat het om een tweeledig onderzoek naar
dit middel tot hinaujlesen, dat sinds Comenius' Orbis Pictus deel uitmaakt van de educatie van kinderen en dat in de laatste decennia van
de twintigste eeuw, de eeuw van de beeldcultuur, een enorme groei
heeft gekend. In het eerste, literair-historische deel van deze studie
presenteren we een overzicht van de ontwikkelingen in productie, distributie en receptie van het prentenboek in de periode na de Tweede
Wereldoorlog. Vervolgens spitsen we in het tweede deel het thema

cultuurparticipatie, cultuurspreiding en stimuleringsbeleid via empirisch onderzoek toe op de vraag of er, en zo ja, wat dan de effecten zijn
van een interventieprogramma dat erin bestond om in groep 3 van het
basisonderwijs gedurende dan schooljaar regelmatig met prentenboeken te werken. Met de keuze voor scholen in achterstandssituaties
wordt de gedachte dat het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de
verkleining van milieubepaalde verschillen in het gebruik van culturele hulpbronnen als het prentenboek, tot inzet van de interventie ge9. E. Boekman, Overheiden kunst in Nederland. Utrecht (Bijleveld) z.j. (herdruk van
de dissertatie uit I939, voorzien van een ten geleide en een aanvullend essay door

H.J. Michael).
Io. H. d'Ancona, Letterenbrit Tweede-Kamerstuk 20928, nr. 4, I 990
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maakt. Op basis van die twee hoofdlijnen worden in dit boek diverse
deelaspecten in aparte hoofdstukken aan de orde gesteld, samen met
een introductie van de relevante theoretische noties op de terreinen in
kwestie.

In hoofdstuk 2 worden onderwijs- en cultuursociologie verkend. Beide disciplines hebben lange tijd, zowel in beleid als in theorievorming
en empirisch onderzoek, gescheiden gefunctioneerd. Deze scheiding
- een gevolg van het bestaan van aparte ministeries voor Cultuur en
voor Onderwijs - is een reden om Van Heek en Boekman als grondleggers te zien van een geintegreerd, op emancipatie gericht overheidsbeleid: het talentenproject als hefboom tot onderwijsstimulering
en Boekmans dissertatie als blauwdruk voor cultuurspreiding en leesbevordering. De traditie van externe democratisering van het onderwijs en van cultuurspreiding geeft aanleiding om vragen te stellen naar
de samenhang tussen de beperking van de leescultuur tot functionele
leesvaardigheid en de scepsis ten aanzien van cultuurspreiding via
leesbevordering; naar de fundering van cultuurbeleid in leeservaringen tijdens de basisschool van kinderen van uiteenlopende sociale
milieus en naar de erkenning van het prentenboek in het ouderlijke en
schoolse milieu als vorm van cultureel kapitaal in de geest van Bourdieu's magnum opus La distinction.
In hoofdstuk 3 wordt de aandacht in onderwiis- en cultuursociologie voor evenredige cultuurspreiding verbreed tot leesbevordering
binnen onderwijs, bibliotheek en uitgeverij, waarvan de notie hinauflesen uit de Letterenbriefvan I990 van minister d'Ancona als hoeksteen
wordt genomen. Met die briefwerd een breed gedragen actualisering
van de door Boekman gemunte cultuurspreiding in gang gezet. Overigens niet zonder slag of stoot, gelet op sommige reacties.
In hoofdstuk 4 wordt hinauflesen in het perspectief van cultuurspreiding en leesbevordering betrokken op het object van dit onderzoek, het prentenboek, in de geest van Annie M.G. Schmidt: 'De weg
naar het Stedelijk Museum begint bij de prentenboeken.' De route die
het hinauj7esen in de Letterenbrief beschrijft, voert ons tot een nadere
verkenning van stadiatheorieen in de leesontwikkeling, en van het

begrip impliciete lezer in de Angelsaksische Reader Response Cnticism,
ook met betrekking tot het prentenboek. Daarbij wordt het accent
vooral gelegd op de cognitieve activering van de lezer, door in het Huis
van de Literatuur vooral die kamers te bezoeken, waar met behulp van
prentenboeken de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid worden
gestimuleerd.
In hoofdstuk 5 worden de diverse bewoners van de zojuist bezochte
kamers behandeld onder de noemer van de instantie die daar als eerste zorg voor draagt: de uitgeverij. Uitgevers die het na-oorlogse pren-
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tenboek tot bloei hebben gebracht, staan immers met de opbouw van
een segment prentenboeken aan het begin van een, letterlijk, nieuw
lezerspubliek. Die fondsontwikkeling heeft in de onderzochte periode
geleid tot een explosieve groei van de productie en distributie van het
prentenboek, zoals blijkt uit een analyse van een aantal chronologisch
geordende uitgeversfondsen.
In hoofdstuk 6 wordt de literaire kritiek in de pers verkend als de
tweede cirkel die zich, na de uitgeverij, bezighoudt met de organisatie
van specifieke leesgemeenschappen rond de auteur. De literaire kritick van het jeugdboek zou, na de Tweede Wereldoorlog, pas geleidelijk de eigen traditie en voorgangers gaan ontdekken. Dat literaire
canoniseringsproces wordt, aan de hand van vergelijkbare parameters
als in hoofdstuk 4, toegespitst op het prentenboek. Analyse en beschrijving van die institutionele kritiek en het discours daaromheen
vinden opnieuw plaats vanuit chronologisch geordende recensiebestanden. De aanpak is gericht op canoniserende tendensen in de literaire kritiek.
In hoofdstuk 7 wordt deze literaire canonisering verbreed tot die

van de schoolvakken met de gebruikstradities en literatuuropvattingen die de diverse disciplines er op na houden. De educatieve canonisering die hier is bedoeld vormt als meerdimensionale, pluriforme verankering een onverwachte bevestiging van de literatuurwetenschappelijke notie: 'hoe gelaagder, hoe geslaagder'.
Het tweede deel van het boek is gewijd aan uitgangspunten, opzet
en uitkomsten van een interventieproject rond het prentenboek in
groep 3 van het basisonderwijs. Als overgang naar dit empirisch deel
wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op eerdere pleidooien voor een persoonlijke kennismaking met het gebruik van het prentenboek in het
onderwijs. Tegen die achtergrond wordt nagegaan welke functie het
prentenboek krijgt toegewezen binnen 'ontluikende geletterdheid',
'ontluikende gecijferdheid' en andere gebruiksargumentaties.
In hoofdstuk 9 wordt relevant onderzoek naar het gebruik van
(prenten)boeken in het onderwijs, naar vrij lezen en voorlezen besproken in het perspectiefvan de effecten op uiteenlopende aspecten van
leesontwikkeling en cognitieve groei. Recent onderzoek naar de ontlezing van de samenleving en van de jeugd vormt de opmaat tot en verantwoording voor het hierna te beschrijven onderzoek van het inter-

ventieprogramma Elke dag eenprentenboek.
In hoofdstuk IO worden de opzet en de uitvoering van het project
Elke dag een prentenboek beschreven samen met het begeleidend evaluatieonderzoek. Daarbij wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling van

de LeesEruaringsSchaal als instrument om de leeservaringen, de voorkeuren en de 'culturele kennis' van de leerlingen in kaart te brengen.
Vervolgens behandelen we de selectie van en toelichting bij de pren-
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tenboeken die werden gebruikt bij de vakken lezen en rekenen in
groep 3 als vorm van toegepast lezen in het longitudinale en latudinale perspectief van wat in de Angelsaksische literatuur Reading in the
Content Areas heet.
In de hoofdstukken I I tot en met I3 worden de resultaten van het
empirisch onderzoek gepresenteerd en toegelicht. Eerst wordt (in
hoofdstuk II) aandacht besteed aan de hoofdeffecten van het onderzoek in een vergelijking van de leerlingen die wel en leerlingen die niet
deelnamen aan het interventieproject.
Vervolgens wordt in hoofdstuk I 2 vanuit het adagium dat een
interventieprogramma pas geslaagd mag heten wanneer de zwakkere
leerlingen er in elk geval geen nadelige effecten van ondervinden nagegaan wat de effecten van het interventieprogramma zijn op juist
de leerlingen uit de sociaal zwakkere milieus, de zwakke lezers, de
allochtone leerlingen ofde zwaardere OVG-scholen.
In hoofdstuk I3 worden de leeservaringen en voorkeuren van de
onderzoekspopulatie verkend aan de hand van een nadere analyse van
de L E S. Kinderen verschillen namelijk zeer in de leeservaringen die ze
hebben opgedaan voordat ze in groep 3 terechtkomen, zoals algemeen
bekend is. Over de aard van de specifieke literaire ervaringen die kinderen uit onderscheiden sociale milieus met hun lectuur hebben opgedaan is echter veel minder bekend. Welke 'culturele' kennis gemeengoed mag heten onder kinderen blijkt een wit:te vlek als het gaat
om de cultuurspreiding. In welk opzicht sociale groepen daarin verschillen en welke boeken met name populair zijn onder kinderen in
groep 3 van de basisschool, blijkt evenzeer duister. Met behulp van de
leeservaringsschaal wordt concreet getraceerd ofboekfiguren als Dikkie Dik, Winnie de Poeh, Kummeling, Kikker en Pad, of Kikker Uit
Kikker is verliefd, leerlingen uit groep 3 vertrouwd ofbekend zijn.
In hoofdstuk I4 wordt bekeken of de bevindingen van het literairhistorisch en empirisch onderzoek institutioneel bijdragen aan het
verminderen van educatieve achterstanden. De aanhoudende zorg
voor een kwalitatief literair en educatief aanbod wordt daarbij toegespitst op het hinauflesen van individuen als Katadreuffe, vanuit het
gezichtspunt van de 'promotion de tous.'II
-

Om de lezer van dit boek het in het voorwoord gememoreerde plezier
in de tekst zoveel mogelijk te gunnen is gekozen voor literatuurverwijzingen in de vorm van voetnoten. Die keuze lag ook voor de hand,
omdat in deze publicatie per hoofdstuk aparte domeinen in beeld
I I. S. Blom, 'Van achterstandsbeleid naar segregatie',in: F. Becker e.a. (red.), Om de
kwaliteit van hetonderuijs. Hetnegentiende jaarboekvoor het democratischsocialisme.

Amsterdam (De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting) I999, pp. 64-90.
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komen en langs deze weg de onderlinge samenhang blijft behouden.
Bovendien komen in enkele hoofdstukken referenties aan bod binnen
de context van het serieel verband van tWintig jaar fondsbeleid of literatuurkritiek. Plaatsing van al die bronnen in een arbitrair, alfabetisch
kaderzou ze beroven vanhun onderlingbezield verband. Royale compensatie wordt geboden via een auteursregister van de literatuur. In
een afzonderlijk register zijn alle in het boek vermelde prentenboeken
opgenomen. De in het interventieproject gebruikte rekenprentenboeken staan bijeen in bijlage 8.I.
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HOOFDSTUK 2

OnderwO'skansen en cultuurspreiding

2.I. INLEIDING

In dezelfde tijd dat Van Heek een andere interpretatie gaf aan de parabel van de talenten van Mattheus, werd herhaaldelijk gewezen op de
sleutelpositie die het onderwijs in de verdeling van kansen op maatschappelijke posities inneemt.I Het onderwijs vervult in het kader van
de parabel volgens de meest ontnuchterende analyse de rol van de
heer die van de talenten bepaalt wie er vijf, twee en 6*n krijgt toegewezen, en ziet er vervolgens met toetsen op toe of die toewijzing ook het
verwachte rendement oplevert.
In deze visie op de verdeling van de talenten door het onderwijs
doet het onderwijs niets anders dan de bestaande maatschappelijke
ongelijkheid reproduceren in een proces dat volgens Bourdieu en Passeron uitmondt in een 'differentille schoolsterfte der verschillende
sociale klassen'.2
De opvatting van onderwijssociologen dat in het lot van de man
met het ene talent behalve de doem van de geboorte ook de nadelige
werking van de selectiepraktijk van het onderwijs een grote rol speelt,
concurreerde met de boodschap van Van Heeks Het verborgen talent.3
Dat boek was vooral een uitdrukking van de intentie om met het
onderwijs als hefboom verandering aan te brengen in de praktijk van
de ongelijke talentenverdeling en om niet alleen maar te willen oogsten waar anderen eerst hebben gezaaid. Andere deelnemers aan het
debat over ongelijke kansen lieten echter zien dat het Van Heek in zijn
zoektocht naar verborgen talent niet alleen ging om rechtvaardigheid,
maar dat hij in de hoogconjunctuur van destijds ook wilde voldoen
aan de schreeuwende behoefte aan geschoold personeel.4
Statistische gegevens, waaronder het feit dat een jongen afkomstig
I. Ph. Idenburg, De sleurelmacht der school. Groningen (Wolters-Noordhoff) I958;
Dronkers, 'Onderwijs en sociale ongelijkheid', in: J.A. van Kemenade, N. Lagerweij,
J. Leune & J. Ritzen (red.), Onderruijs, bestel en beleid 2. Groningen (Wolters-NoordJ.

hoff) I986.
2. P. Bourdieu en J. Passeron, 'Examen en uitsluiting zonder examen', in: M. du BoisReymond en A. Wesselingh (red.), School en MaarschappO'. Sociologen over ondemOs en
opvoeding Groningen (Wolters-Noordhoff) I98 I, p. I2 I.
3. F. van Heek e.a., Het verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid.
Meppel (Boom) I968; I9722.
4. A. Wesselmgh (red.1 School en Ongelijkheid. Hoe het onderwijs bijdraagt aan het handhaven van ongele kheid in de maarschappij. Nijmegen (Link) I97I.
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uit het milieu der vrije beroepen en hogere employees gemiddeld vijftien keer vaker kiest voor het V.H.M.0 dan een jongen uit een handarbeidersmilieu, vermeld aan het begin van zijn boek (p. I7), hadden
samen met de nog navranter verhoudingsgetallen voor de andere sekse (veertig keer zo vaak) een heel wat langduriger echo dan welke personeelscampagne ooit had kunnen bereiken. Van Heeks dynamische
interpretatie van de parabel van Mattheus was dan ook voor velen het
reveil om via het onderwijs de maatschappelijke ladder verder te
beklimmen. De aloude emancipatorische functie van het onderwijs
kreeg daarmee een nieuw elan.
In dezelfde tijd dat Van Heeks Het uerborgen talent een opwaartse
mobiliteit in de Nederlandse samenleving op gang bracht, vestigde
zich in Nederland met degenen die toen nog gastarbeiders heetten en
met de eerste migranten uit'de laatste resten tropisch Nederland' een
nieuwe, potentiele maatschappelijke onderklasse. De kinderen van
die klasse zouden samen met de kinderen uit de achterblijvende arbeidersklasse aan het talentenvraagstuk een bijzondere actualiteit verlenen, ook in die zin dat men vormen van apartheid in het onderwijs met
gericht beleid probeert te voorkomen. Tegen die achtergrond geldtin"
het onderwijs inmiddels een gewichtenregeling waarbij kinderen van
ouders die meer dan lager beroepsonderwifs hebben gevolgd, het gewicht I.00 krijgen toegekend, terwijl kinderen van wie de Nederlandse ouders met minder onderwijs toe moesten en kinderen van laaggeschoolde, allochtone ouders respectievelijk I.25 en I.90 als gewicht
krijgen toebedeeld, met daaraan gekoppeld extra onderwijsformatie.
Die gewichtenregeling mag als een correctie gelden op de aloude
talentenverdeling volgens Matthel[is: een hoger gewicht en dus extra
faciliteiten voor wie met 66n talent moet beginnen, en een praktische
vertaling van het adagium dat wie achterblijven moeten voorgaan.5

De ongelijkheid is in een standenrnaatschappij uiteraard niet beperkt tot de deelname aan het onderwijs. Zo vermeldt Boekman in zijn
dissertatie Overheid en kunst in Nederland dat Haagse musea in de
negentiende eeuw alleen maar op woensdag en zaterdag tussen tien en
66n geopend waren voor wie 'wel gekleed was en geen kinderen bij
zich had'.6 Tegen zulke aan stand gebonden cultuurparticipatie verzette hij zich, zoals Van Heek dat deed tegen de milieugebonden deelname aan het onderwijs. Dat verzet delen Van Heek en Boekman, hoe
verschillend ze qua afkomst ook zijn.

5.1. Kloprogge, Het gewicht gewogen. Notitie over het Ondemijsvoorrangsbeleid in 1990.

svo, 's-Gravenhage I99O.
6. E. Boekman, Overheid en kunst in Nederiand. Utrecht (Bijleveld) I939; I974, P· 110.
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2.2. DE FOUNDING FATHERS: VAN HEEK EN BOEKMAN

Frederik van Heek was, als een van de drie zonen van de Enschedese
textielfabrikant Herman van Heek, voorbestemd tot een leidinggevende functie in het familiebedrijf. Maar na de Handels- en Textielschool, de traditionele leerschool van de familie, ging hij economie
studeren aan de Universiteit van Amsterdam waar hij bevriend raakte
met de socialist en latere hoogleraar S. Kleerekoper.7 Hij werd privaatdocent in de economische geografie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en koos als case-study voor zijn openbare les
in I937 de economische crisis van de jaren dertig in Enschede, een
8
onderwerp dat hem nog lang bezig zou houden.
Veertien jaar later, hij was toen hoogleraar in Leiden, maakte Van
Heek opnieuw de balans op van die crisis.9 Hij realiseerde zich hoezeer het vooruitgangsgeloof van de Verlichting via de ondergangsstemming van de Eerste Wereldoorlog en de depressie van de jaren
dertig in een pessimisme was omgeslagen, dat nog werd versterkt door
de Tweede Wereldoorlog. Dit indachtig noemde hij het een fictie dat
'the survival of the fittest' van het sociaal-darwinisme er voor zou zorgen dat'the right man' ook'on the right place' terecht komt. Hij staafde dat met het al genoemde gegeven dat nog geen twee procent van de
studenten aan de universiteiten uit de arbeidersklasse afkomstig was.
Weer zeventien jaar later omschreefhij die ongelijke onderwijskansen als het talentenvraagstuk. De aanhoudende aandacht van Van
Heek voor juist deze maatschappelijke kwestie gaat volgens Goddijn
terug op de afgesnoerde sociale stijging zoals hij die kende uit het personeelsbeleid van de Twentse familiebedrijven. Als Van Heek in zijn
inleiding bij de eindrapportage van het Talentenproject zich uitspreekt voor samenlevingen geleid door een combinatie van erfelijk
privilege, gelijkheid en individuele prestatie, dan richt hij zich tegen de
toekenning van maatschappelijke posities op basis van stand: 'Geen
democratie kan functioneren, tenzij de op erfelijk privilege berustende
sociale posities in hoge mate zijn teniet gedaan' (p. 4). Vandaar dat het
onderwijs een sleutelrol krijgt toebedeeld in de doorstroming van het
aanwezige talent en in de toewijzing van sociale posities. Vanuit deze

visie, die wel de Bergrede van Van Heek is genoemd, werd in het
7. H. Goddijn, 'Prof. dr. F. van Heek: zijn werk en betekenis voor de Nederlandse
sociologie', in: R. Beerling e.a., Onderzocht en overdacht. Sociologische opstellen voorprof
dr. F. van Heek Rotterdam (Universitaire Pers) I972, pp. I-40.
8. F. van Heek, *Tussen de ruines van het hoogkapitalisme - een textielstad in de
dertiger jaren (een case-study)', in: idem, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat.
Een halue eeum sociale verandenng I920-I970 Meppel (Boom) I973, PP· I3-27·
9. F. van Heek, 'Hoe zien wij de mens sociologisch beschouwd', Leidse voordrachren,
nr. 7, I95I; opgenomen in: Van Heek, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat, 1973,
PP. 257-277·
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Talentenproject onderzocht oferbij de overgang van lager naarvoortgezet onderwijs nog altijd talent onopgemerkt en onder de korenmaat
verborgen blijft. Dat reservoir aan verborgen talent bleek echter volgens de strenge maatstaven van het Talentenproject bij de overgang
naar het voortgezet onderwijs te ontbreken, maar volgens critici als
Van Kemenade en Kropman waren die maatstaven al te streng. 10 Ook
in het Talentenproject zelf bleek volgens Van Calcar, Soutendijk en
Tellegen, die over hun Enschedese leesvaardigheidsexperiment rapporteerden, wel degelijk nog verborgen talent aanwezig te zijn. Alleen
liep dat talent gevaar om al veel eerder te worden begraven: na zes
maanden onderwijs in de eerste klas (nu groep 3) bleken kinderen uit
arbeidersmilieus - ook bij een gelijke uitgangspositie qua intelligentie
- veel slechter te lezen dan hun leeftijdgenootjes Uit de milieus van
hogergeschoolden. Het antwoord van de onderzoekers bestond uit
een programma dat aansloot op het thuismilieu van de arbeiderskinderen.II
De aanpak van Van Calcar c.s. vond bij Van Heck een warm onthaal en zou - als een van de vroege studies waarin het breukvlak tussen
gezin en school niet meer als een probleem van het individu werd
gezien, maar van de leerstof - Van Kemenade inspireren tot achterstandsbestrijding.I2 Hij zou de bevindingen van Van Calcar tot de zijne maken: 'de ontwikkeling van de potenti8le begaafdheid wordt in
hoge mate bepaald door de per milieu verschillende sociaal-culturele
condities van de primaire socialisatie en door de mate waarin het kleuter- en het lager onderwijs daarop aansluit:I3
In I985 zou het voorontwerp van de Wet op het Onderwijsvoorrangsbeleid het al genoemde gewichtenbeleid introduceren. De Bergrede van Van Heek had, zo laat de historische ontwikkeling zich kort
samenvatten, in wetenschap en beleid gehoor gevonden.
Zoals het Talentenproject het begin vormde van de onderwijssociologie in Nederland, zo vormde Overheid en kunst in Nederland het begin
van de cultuursociologie. Was Van Heek voor velen het reveil om het
in het onderwijs hogerop te zoeken, Boekman deed velen voor het
eerst een voet over de drempel van schouwburg ofmuseum zetten. En
Io. J·van Kemenade en J. Kropman, 'Verborgen talenten? Kritische kanttekeningen
bij een onjuiste interpretatie', in: Mens en Maatschappij, I 972, p. 220.
I I. C. van Calcar, S. Soutendijk en B. Tellegen, 'School, milieu en prestatie', in:
Van Heek e.a., Het verborgen talent (n. 3), PP· 255-285.

12. Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandssituaties. Maatregelen tot uit-

voenng van een onderwOssn'mulen'ngsbeleid. Ministerie van 0 & W, Den Haag (Staatsuitgeverij) I974· Zie ook H. Harbers, Sociale wetenschappen en hun speelmzmte
(diss. Groningen). Groningen (Wolters-Noordhoff) I986.
I3' J. van Kemenade, 'Het verborgen talent; een programma voor onderzoek', in:

Sociologische Gids, I6 (I969), pp. 5I-57·
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zoals Van Heek de grondlegger is van de onderwijssociologie, zo is
Boekman de grondlegger van de kunstsociologie. 14
Emanuel Boekman ging als oudste van vijf kinderen naar een
school der tweede klasse, toen een school voor de rijksten onder de
proletariers en de armsten onder de burgers. 15 Zijn vader, die zoals alle
Boekmannen boekhandelaar was, zag zijn zoon graag schoolmeester
worden, maar Emanuel ging liever het antiquariaat in. Omdat de
boekhandel geen vetpot bleek, liet zijn vader hem echter kiezen voor
het grafisch bedrijf.
Hij begon als leerling-letterzetter, volgde in de avonduren cursussen voor vakken als Engels, corrector, M 0-Staathuiskunde en M oStaatsinrichting, werd actief lid van vakverenigingen en, op zijn zestiende, voorzitter van de radicale typografen-jongelingenbond. Hij
werd chef de bureau van de haveninspectie en daarna van de afdeling
Statistiek bij de Rijksverzekeringsbank. Al die jaren schreefBoekman
artikelen over politiek, arbeidswetgeving, sociale verzekering en in
I936 een boek over de demografie van de joden in Nederland. In dat
boek wordt, zo schrijft Herzberg, 'de gevoelsmatige verknochtheid
aan de groep waaruit hij voortkomt, gelijk iedere andere ontroering, in
getallen gebonden' (p. I47)·
In I92I werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam, tien jaar
later lid van het partijbestuur van de S D A P en wethouder van Onderwijs en Kunstzaken wat hij, met uitzondering van september I933 tot
september I935, tot aan zijn dood zou blijven. Al die tijd bracht hij volgens Herzberg de kunst tot het volk en het volk tot de kunst, vanuit de
overtuiging die hij aan het slot van zijn proefschrift in het licht van de
toenemende oorlogsdreiging als volgt samenvat:
'Ook in de moeilijkste tijden, waarin het gevaar bestaat dat volken
naar den afgrond worden gesleept, heeft men het ideaal na te streven, de menschheid op een hooger plan van beschaving te brengen.'
(p. 2 I 3)

Als die afgrond zich met de inval van Hitler in I 940 nog verder opent,
beneemt hij zich op I4 mei samen met zijn vrouw het leven om volgens
de getuigenis van Herzberg 'als koning Saul niet in handen te vallen

der Filistijnen' (p. I5I).
DE BLAUWDRUK VAN CULTUURSPREIDING

Het proefschrift van Boekman Overheid en kunst in Nederland begint
met een summiere historische introductie van het thema. Boekman
I4· W. Oosterbaan Martinius, Schoonheid, Welz:jn, Kwaliteir. Kunstbele:den verantwoording na I945 (diss. u vA ). 's-Gravenhage (Gary Schwartz/sD u) I990, p. 12.
I 5· A. Herzberg, 'Dr. Emanuel Boekman', in: idem, De man in de spiegel. Opstellen,
toespraken en kritieken. Amsterdam (Querido) I980, pp. I34-I52, zieook S. Mok,
'Emanuel Boekman', in: De Nieuwe Stem, I (I946) nr. 4, PP· 3II-316.
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ziet de kunst van de overheid in Nederland niet als de hoofse of religieuze cultuur van adel of kerk, maar als de burgerlijke cultuur van de
Vereenigde Provinci8n. Dat verschil spreekt bijvoorbeeld uit een
voorkeur, niet voor grote paleizen, rijk versierde kerken en grootse

tuinaanleg, maar voor stadhuizen, sobere kerkgebouwen, waaggebouwen en burgerwoningen. Die cultuur trekt hij door naar het
negentiende-eeuwse gedachtegoed van de partijen die dan de parlementaire democratie dragen, met als kanttekening dat de arbeidersklasse en de kleine burgerij destijds nog niet deelnamen aan het cultuurleven. In plaats daarvan werd de belangstelling nog te zeer in
beslag genomen door de zorg om de eerste levensbehoeften en daarna,
toen het wat beter ging, door de strijd om het kiesrecht.
Overheid en hunst in Nederland behandelt in drie delen zowel de
negentiende en twintigste eeuw als de toekomst. Het eerste deel laat
zien hoe staatsonthouding in de negentiende eeuw hand in hand ging
met onverschilligheid voor de kunst. Het tweede deel biedt een inventarisatie van de gesubsidieerde betrekkingen die er in de twintigste
eeuw stapsgewijs tussen overheid en kunst ontstonden, ook voor de
cultureel minderbedeelden. Het derde deel bevat het optimistische
plan de campagne tot spreiding van de cultuur over alle lagen van de

bevolking. Die gang van een voor de kunst onverschillige negentiende
eeuw naar een toekomst van planmatige cultuurspreiding tekent het
vooruitgangsgeloofvan de socialist Boekman.
'De eeuw der lelijkheid' (p. I3), een uitspraak van Berlage, koos
Boekman als motto voor het eerste deel, over de negentiende eeuw,
waarin het nationaal erfgoed uit onverschilligheid aan het buitenland
werd verkwanseld. Die mentaliteit voert Boekman terug op de politiek
van staatsonthouding van de liberale voorman Thorbecke, een politiek die ook in calvinistische en katholieke kring gemeengoed was.
Boekman toont vervolgens hoe de overheid de politiek van staatsonthouding praktisch en ideologisch steeds meer los zou laten. Het eerste
deel sluit dan ook af met 'de ommekeer' door de economische opleving rond I870. Die opleving sprak bijvoorbeeld uit de uitbreiding van
het volksonderwijs en de opkomst van het bankkapitaal. Initiatieven
van de liberale burgerij als de stichting van het Concertgebouw en de
Amsterdamse Schouwburg bleken al spoedig zonder steun van de
overheid niet in stand te houden. Die steun was in strijd met de leer
van de staatsonthouding, het liberale dogma, zoals vervat in Thorbeckes veel geciteerde uitspraak: 'Kunst is geen regeeringszaak.' Met
die stellingname wilde Thorbecke, zoals Boekman laat zien aan de
hand van het parlementaire debat van I862-I863, echter niet zozeer
het bevorderen van kunst en wetenschap uitsluiten, als wel het oordelen over kunst en wetenschap.
Met Thorbecke maakt Boekman een scherp onderscheid tussen
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kunst en kunstenaars en ziet hij het als de taak van de regering om
algemene voorwaarden te scheppen ter stimulering van de kunst:
'De roeping der Regering is, meen ik, geen maatregelen te nemen dan
die, zoo ik het dus mag uitdrukken, productief in nieuwe levenskracht
en buiten het bereik van particulieren of van hun vereenigingen zijn.'
(P· 43)

De voorbeelden van nieuwe productiviteit die Thorbecke vervolgens
gaf (te weten onderwijs van regeringswege, reisbeurzen voor jeugdige
talenten, publiek maken van het nationale kunstbezit en aankoop van
schilderijen van levende meesters) leest Boekman als het begin van het
beleid zoals hEm dat voor ogen staat. Na deze principiele fundering
van overheidssteun aan de kunsten in het hart van de liberale staatsleer, bespreekt Boekman het katholieke en calvinistische standpunt
inzake de relatie tussen overheid en kunst als kader voor de ontwikkeling van de kunst in de negentiende eeuw waarbij hij het accent legt op
de al gemelde ommekeer.
In het tWeede deel brengt hij achtereenvolgens in kaart hoe subsidi8ring in de twintigste eeuw staande praktijk werd voor monumentenzorg, stadsschoon, museum, toneel, muziek en literatuur. Voor
stadsschoon en architectuur neemt hij de volgende uitspraak van Polak tot motto: 'landtekens ten dienste van de verheffing, die wij verlangen en het recht hebben te verwachten' (p. 97). In de woningwet van
I90I ziet hij een algemene voorwaarde tot die verheffing. Het museum
heeft zich in zijn visie ontwikkeld van een achttiende-eeuwse uitvinding van vorsten en rijken tot een openbaar instituut, zij het dat dit
instituut nog steeds niet toegankelijk is voor de grote massa. Toneel en
opera hebben via voorstellingen voor het volk duizenden tot de
schouwburg gebracht en volksconcerten kunnen het dankzij hun populaire prijs en programma intussen zonder subsidie stellen, al komen
musicerende arbeiders en 'kleine luyden' in koren en muziekkorpsen
nog steeds niet voor subsidie in aanmerking. Literatuur noemt Boekman een essentitel onderdeel van een nationale cultuur, maar overheidsopdrachten vindt hij 'in een democratisch land gewenscht noch
aanvaardbaar' (p. I48). Subsidiering van de letterkunde wil hij beperken tot prijzen of speciale uitgaven zoals een Vondeleditie.
In het derde deel schetst Boekman eerst het verschil tussen het conserveren van kunstobjecten uit het verleden en het stimuleren van wat
nog in het groeistadium verkeert als uitdrukking van de levende kunstenaars die er een bestaan aan proberen te ontlenen. In dat perspectief rekent Boekman het wal tot de taak van de overheid om de artistieke ontwikkeling van het volk te stimuleren, maar niet om kunstenaars anders dan andere burgers te steunen, omdat het kunstenaars
zijn. Hij wijst dat laatste af als 'min of meer anarchistische boh6meideeen' vanuit de overtuiging dat de overheid alleen kunst voor de ge-
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meenschap moet stimuleren. Vervolgens rekent hij 'het toegankelijk
maken van de kunst voor allen' als'deel van een sociale politiek in den
ruimste zin van het woord' (p. I87) tot sluitstuk van overheidsbemoeienis, zowel voor de oude als de eigentijdse kunst. Een politiek met een
'min of meer pedagogisch karakter':
'Belangstelling voor kunst kan bij de groote massa zoo min bestaan als
vatbaarheid voor cultureel streven, wanneer haar welvaartspeil laag,
haar onderwijs onvoldoende, haar arbeidstijden te lang, haar wonin-

gen slecht zijn. Naar de mate, waarin dit alles verbetert, verheft zich
ook haar geestelijk peil, neemt haar behoefte toe aan waarden, welke
liggen buiten den strijd om het directe bestaan: (p. I87)
Maar ook dan zal niet iedereen voor kunst ontvankelijk blijken. Onverschilligheid komt volgens hem in alle sociale lagen voor, maar de
arbeidersklasse en de kleine middenstand verkeren door de beperktheid van het genoten onderwijs en door hun plaats in de maatschappij
in een ongunstigere positie om aan kunst deel te nemen dan de sociaal
hogere groepen. Verandering van die situatie heeft voor hem dan ook
prioriteit, zoals blijkt uit de tweede stelling bij zijn dissertatie waar hij
zich met Kautsky op het reformistisch standpunt stek dat het er niet
zozeer om gaat

'die Kunst zu revolutionieren, als vielmehr das, was die herrschenden
Klassen an herrlichen Leistungen der Kunst bisher fur sich monopolisiert haben, den Massen zugiinglich zu machen'.
Mogelijkheden tot realisering van die spreidingspolitiek ziet hij in het
onderwijs, in schoolgebouwen van goede architectuur, in jeugdconcerten, in musea als opvoedingsplaatsen voor het volk, in het aanwenden van twee of drie procent van de bouwkosten van openbare gebouwen voor kunst, in de inschakeling van amateurmusici in de leiding
van het muziekleven, in muzikale opvoeding voor niet alleen de middelbare-schooljeugd maar ook voor de werkende en de ambachtsschooljeugd, en in het vak 'muziek als onmisbaar element van ons
volksonderwijs'. De literatuur ziet Boekman bij de vakdocenten niet
in goede handen, wanneer die als schoolmeester 'slechts in staat zijn
tot het analyseren van de edelste fantasie en haar scheppingen, zonder
van haar schoonheid iets over te brengen op zijn leerlingen' (p. I 94)·
Hij is een warm voorstander van samenwerking tussen kunstenaars,
kunst- en onderwijsdeskundigen in het voortgezet onderwijs, waarvan
'de grondslagen in de lagere school gelegd moeten worden' (p. I94).
Hoe concreet het plan tot cultuurspreiding ook is, uiteindelijk gaat het
er Boekman om dat de kunst'te vinden is op straat, in een willekeurig
gebouw, in een eenvoudig gebruiksvoorwerp' (p. 2I3). Daartoe kan
de overheid volgens hem niet meer doen dan stimulerend optreden:
'zij heeft de levende krachten in de maatschappij, van kunstenaars
en kunstgevoeligen en kunstbehoevenden, te wekken en elkander te
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doen naderen. Daar liggen ook de grenzen van haar taak. Zou zij die
grenzen overschrijden, dan zou haar optreden van een zegen voor de
kunst en het volk tot een kwaad worden.' (p. 2I4)
Boekmans huiver voor overheidsbemoeienis op het terrein van de letterkunde, waar staatskunst en censuur zo gauw in het geding zijn,
blijkt alleen al uit het verschil in aandacht: voor de literatuur niet meer
dan vier, voor elk van de overige sectoren twaalf tot twintig pagina's.
Dat verschil komt voort uit het feit dat literatuur, anders dan muziek
en toneel met musici en toneelspelers die bemiddelen tussen bestaand
repertoire en publiek, niet als uitvoerende, maar als scheppende kunst
gezien wordt. Toch vindt er ook bij literatuur bemiddeling plaats tuSsen schrijver en publiek: bibliotheken, critici en wetenschappers staan
de lezer als uitvoerend kunstenaar ter'zijde en het onderwijs reikt de
lezer de culturele competentie aan om de partituren van de schrijvers
werketijk tot uitvoering te brengen. Die analogie met de uitvoerende
kunsten lijkt Boekman te zijn ontgaan; bibliotheek en lezer wordt nauwelijks een rol in de cultuurspreiding toegekend. Overigens stond de
financiering van de bibliotheek toen op de begroting van onderwijs en
niet op die van cultuur.
Met zijn dissertatie legde Boekman een principiele verantwoording
af voor de in Amsterdam beproefde cultuurpolitiek, waarvoor de socialisten landelijk verantwoordelijkheid wilden dragen. Voor die coalitiepolitiek trachtte hij een gemeenschappelijke ideologische grondslag te leggen door enerzijds het beeld van de steile staatsgeheelonthouder Thorbecke te retoucheren en door anderzijds bij het stimuleren en toegankelijk maken van de kunst aan Ie sluiten bij de algemene
voorwaarden zoals Thorbecke die had geformuleerd: 'productief in
nieuwe levenskracht' en 'buiten het bereik van particulieren of van
hun verenigingen'. Die voorwaarden hebben nog altijd niet aan actualiteit ingeboet zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken wanneer we
de Letterenbrief bespreken.
Boekmans plan van aanpak werd door de AmSterdamse wethouder
voor kunst, De Roos, bij zijn ambtsaanvaarding in I 945 meteen tot het
zijne gemaakt: 'Wij gaan Boekman uitvoeren:16 Ook Van der Leeuw
baseerde als eerste na-oorlogse minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zijn cultuurpolitiek op Boekmans ideeen inzake subsidies, beurzenstelsels, publieksstimulering en kunstaankopen. Die
politiek die aparte regeringsadviseurs kende voor de verschillende
kunsten, was voor de kunstenaars echter niet democratisch genoeg,
voor de organisaties te dirigistisch en hield in de ogen van de ministerI6. T. Jansen, 'Kunst en cultuur in een vreescheliike tijd als de onze', in: H. van Dulken en T. Jansen (red.), Her leven als leerschoot. Portret van Emanuel Boek,nan 1889-I940.

Amsterdam (Boekmanstichting/Van Gennep) I989, p. 75·
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raad onvoldoende afstand tot het kunstleven.17 Een jaar later zou
minister Gielen eerst de verzuilde organisaties nieuw leven inblazen
om pas daarna zijn aandacht te wijden aan cultuurspreiding.
In I984 werd de dissertatie van Boekman herdrukt. Bij die gelegenheid prees Jan Blokker het boek als 'het eerste, en eigenlijk ook nog
steeds het laatste, coherente boek over de kunstpolitiek in onze democrane'. I9 Cultuurspreiding zou in die tijd echter steeds meer in de verI 8

drukking raken, tot minister d'Ancona in I990 in de Letterenbrief dat
beleidsmotief weer zou weten te vitaliseren.
Van Heek en Boekman kunnen als de founding fathers worden gezien
van onderwijs- en kunstsociologie in Nederland: het zijn de disciplines die de sociale participatie aan onderwi is en kunst behartigen. Zo
heeft Van Heek met het Leidse Talentenproject behalve het sein tot
een emancipatoir overheidsbeleid ook de aanzet gegeven tot het
schoolloopbanenonderzoek dat pas veel later op de agenda van het
cultuursociologisch onderzoek kwam te staan.

2.3. ONDERWIJSSTIMULERING EN ONDERWIJSSOCIOLOGIE

Omstreeks I 970 wordt, mede geYnspireerd door het Talentenproject,
een begin gemaakt met lokaal beleid, gericht op bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs, zoals in het project Gedifferentieerd
Onderwijs aan 4- tot 8-jarigen van de RU Utrecht (Geon), het Innovatieproject Amsterdam (I PA) of het project Onderwijs en Sociaal
Milieu (0 s M) in Rotterdam. Deze projecten hebben overigens gedeeltelijk andere uitgangspunten.2° Het Geonproject (I973-I980) baseerde zich op de deficiethypothese van Bernstein, die stelt dat het
taalgebruik van arbeiderskinderen als gevolg van minder gunstige
sociaal-economische omstandigheden beperkter is dan dat van kinderen uit de midden- ofhogere klassen. Geon leerde kleuterleidsters via
cursussen als Verwoorden van probleemgedrag of Ze/fstandig Werken
I7· J. Smiers, Cultuur in Net:lerland 1945-I935· Meningen en beleid (diss. UvA) Nijmegen
(SUN) I977; zie ook W. Knulst,'De voorgeschiedenis van de Nederlandse cultuurpolitiek', in: A. van der Staay e.a., Addes Cultuurwageving. Cultuurbekid in hiswrisch,
.

beleidsanalyrischenjundischpenpectief. scp, Den Haag I986, pp. 92-96.
IB. H. van Dulken,'De cultuurpolitieke opvattingen van prof. G. van der Leeuw',in:
Kunst en Beleid in Nederland. Amsterdam (Boekmanstichting) I985
I9. J· Blokker in De Volkskrant, 2I-2-I976.
20. Zie ook C. van Calcar, InnovatieprojectAmsterdam. Eindverslag.· een opening.
Amsterdam (Van Gennep) 1980; J Slavenburg e.a., Herproject OnderzuO's en Sociaal
Milieu. Tilburg (Zwijsen) 1978; A. de Vries, 'Geon, opvoedings- en onderwijsperspectieven', in: Pedagogisc he Studitn, 57 (I980),nr. 3, PP· II3-I24·
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beter in te spelen op 4- A 5-jarige arbeiderskinderen. In de evaluatie
werd vooruitgang in intelligentie geconstateerd.
I PA (I97I-I978) probeerde met onderwijs- en buurtgerichte programma's de onderwijsproblemen van arbeiders te verkleinen. Van
Calcar was het noch eens met de deficietopvatting noch met de differentiehypothese van Labov die inhoudt dat de taal van arbeiderskinderen niet beperkter is, maar anders en even geschikt om er dat mee te
doen wat men wil. Volgens Van Calcar was detaal van de laatsten weliswaar afwijkend van die van de kinderen uit de midden- of hogere
klassen (differentie), maar miste ze desondanks de macht van de cultuurtaal (deficifintie). Daarom plaatste hij het technisch lezen, schrijven en rekenen in de context van thematisch-cursorische projecten en
van een 'methodologie de t'expression'. In de evaluatie lieten de
onderwijsresultaten echter te wensen over.
Het Rotterdamse project Onderwijs en Sociaal Milieu (I9681985)
neemt ten opzichte van Geon en IpA een tussenpositie in: onderwijsen gezinsstimuleringsprogramma's als Doen Denken Durven en Lezen
Spellen Denken sluiten direct aan bij de deficiethypothese, terwijl een
methode als Taalkabaalveeleereen voortzetting vormt van het thematisch-cursorisch onderwijs van het IP A. In de evaluatie bleek de ambitieuze doelstelling om evenveel leerlingen uit de arbeidersklasse door
te laten stromen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs als
leerlingen uit andere milieus volgens velen veel te hoog gegrepen echter niet gehaald.2I
Deze eerste school-, buurt-, en gezinsprojecten maakten de basis
uit van het onderwijsbeleid van ministers van verschillende politieke
kleur: de sociaal-democraten Van Kemenade (0&w) en Meyer
(CRM) presenteerden in I974 het Beleidsplan voor groepen in achterstandssituaties, de liberale minister Pais zette dat beleid in aangepaste
vorm voort en Van Kemenade diende, samen met de christen-democraat Deetman, het wetsvoorstel in rot Het Onderwijsvoorrangsplan dat
in I986 nog werd verworpen en pas in I993 als IFet op de Ondem#svoorrang werd aanvaard.
-

Hoe terecht de onderwijssocioloog Dronkers de aandacht van de
overheid voor ongelijkheid als sociaal probleem ook vindt in een
samenleving waarin het onderwijs een sleutelrol speelt in de toekenning van maatschappelijke posities, toch wijst hij op het duidelijk verband dat er nog altijd bestaat tussen sociaal milieu en schoolloopbanen, ondanks langere onderwijsdeelname, diverse hervormingen
2I. K. Stokking en A. de Vries, Een luis in depels. Eindverstag van her Geon-project.
svo, Den Haag I98I; A. van den Berg en V. Welten, Hetinnovatieprgiekt Amswrdam
gewogen. sv 0 Den Haag I 98I; J. Slavenburg en Th. Peeters (red.), Het project Onder015 en Sociaal Milieu: een eindbalans. Schooladviesdienst, Rotterdam I989
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van het onderwijs en een aanzienlijke stijging van het gemiddelde
onderwijsniveau in de laatste halve eeuw.22 Ongelijke onderwijsprestaties ziet Dronkers vooral bepaald door factoren als woonomgeving
en culturele opvoedingspatronen van ouders en door school- en leerkrachtkenmerken, al worden die laatste veel minder naar voren
gebracht ter verklaring van kansenongelijkheid. Falen wordt in het
onderwijs immers doorgaans aan het individu toegeschreven en niet
aan het onderwijs, waardoor dit volgens Bourdieu en Passeron ongelijke onderwijskansen van leerlingen in stand houdt. Met deze zogenaamde reproductiethese is het onderwijssociologisch onderzoek in
de ogen van Dronkers minder naiefgeworden:
'Een genuanceerde en gespecificeerde reproductiethese, die de ongelijkheidsbevorderende rol van het onderwijs benadrukt, is voorlopig
nog geenszins ontkracht en staat op steviger empirische grond dan uitspraken over succesvolle vernieuwingen en daaruit voortvloeiende
verminderde maatschappelijke ongelijkheid.' (p. 66)

Kreeg in het onderzoek naar mogelijk schoolsucces de reproductiethese van Bourdieu en Passeron steeds meer de nadruk, later zou dat onderzoek, opnieuw met Bourdieu als inspiratiebron, in het teken komen te staan van het cultureel kapitaal. Dat gebeurde voor het eerst
toen De Graaf in zijn dissertatie aantoonde dat (on)gelijke kansen in
het onderwijs en (on)gelijke culturele socialisatie elkaar versterken en
dat culturele hulpbronnen bepalend zijn voor het latere schoolsucces.23 De Graafgaat na in hoeverre het empirisch aangetoonde milieueffect op het bereikte opleidingsniveau kan worden toegeschreven aan
een per milieu verschillende beschikking over financiele en culturele
hulpbronnen. Vervolgens brengt hij verschuivingen in kaart in het relatieve belang van die twee hulpbronnen. Daartoe hanteert hij met
Bourdieu de begrippen'economisch' en 'cultureel kapitaal' als verklaringsgrond voor de aanwezige verschillen in schoolsucces. Door middel van een heranalyse van verschillende gegevensbestanden stelt hij
vast dat de ongelijke beschikking over financiale hulpbronnen slechts
een zeer beperkte verklaring biedt voor de effecten van het ouderlijk
milieu op het uiteindelijke opleidingsniveau, dat deze factor in belang
afneemten datdeprestaties van een twaalflarige slechts vooreen kwart
tot de helft direct kunnen worden verklaard uit sociale herkomst.
Daarnaast vindt hij zulke aanzienlijke effecten van culturele hulpbronnen op onderwijsprestaties, dat bij toevoeging van deze factoren aan
zijn causaal model het directe effect van sociale herkomst nagenoeg
22. J. Dronkers, 'Ondenvijs en sociale ongelijkheid', in: J. van Kemenade (red.),
Onder«is: bestel en beleid 2. Groningen (Wolters-Noordhoff) I986, pp. 42-I47·
23- P. de Graaf, De indoed vanfinancule en culturele hulpbronnen in onder«isloopbanen

(diss. Utrecht). ITs, Nijmegen I987
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verdwijnt. Van culturele hulpbronnen blijkt zo'n krachtig effect Uit te
gaan, dat hij de suggestie doet om in toekomstig onderzoek niet alleen
het thuismilieu, maar ook scholen te schalen inzake het gebruik van
culturele hulpbronnen bij de leerstof, zoals het gebruik van boeken.
In zijn dissertatie over de invloed van het gezin op schoolprestaties
stelt Leseman dat onderzoek van socialisatie, zoals de klassieke studies
van Rupp, Meijnen en Marjoribanks, over de rol van sociolinguYstische variabelen (van Bernstein, Labov en Oevermann), en van cultuurpolitieke variabelen (van Bourdieu en Passeron, en DiMaggio)
het verband tussen culturele of sociale herkomst en schoolsucces niet
afdoende verktaren.24 Niet omdat die socialisatie geen rol zou spelen
(en uiteindelijk erfelijkheidsverklaringen toch relevanterzouden zijn),
maar omdat de cruciale aspecten van de socialisatie nog onvoldoende
nauwkeurig zijn verkend en getoetst. Die cruciale aspecten brengt hij
voor het voetlicht in een socialisatietheorie van informeel leren in het
gezin. Centraal daarin staan de interacties tussen ouders en kinderen,
waarbij het actief lerende kind onder meer via instructie op maat de
taal verwerft om over abstracte werelden te communiceren. Deze instructie vormt dus het fundament van socialisatiepraktijken en schoolsucces. Binnen dit kader is hij geporteerd voor gezinsprogramma's die
verandering beogen van culturele praktijken van ouders ten aanzien
van jonge kinderen. Geen 'high culture'-praktijken zoals concert- en
theaterbezoek, want die opvatting noemt hij naief, maar de culturele
praxis van alledag in een stimulerende, instructieve en responsieve
omgang met kinderen via het gebruik van kinderboeken bijvoorbeeld.
Op de aard en de inhoud van die kinderboeken gaat hij nauwelijks in.
Rupp en Wesseling wijzen er op dat vanaf het midden van de jaren
zeventig het accent in het debat over ongelijkheid in het onderwijs is
verschoven naar theorievorming en empirisch onderzoek inzake milieubepaalde vormen van culturele socialisatie.25 Milieu blijkt van
invloed op schoolkeuzen en opleidingsroutes langs leesgewoontes,
museum- en concertbezoek bijvoorbeeld, het inwijden van kinderen
in het culturele erfgoed (voorlezen) ofhet actief ondersteunen van de
schoolloopbaan. De auteurs illustreren dit gegeven door middel van
rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat laat zien hoe
de participatie van diverse bevolkingsgroepen in onderwijs, media en
cultuur in enge zin door de jaren heen Steeds weer ongelijk is verdeeld.
Deze culturele participatie noemen zij een van de cruciale determinanten van de schoolloopbaan.
24' P. Leseman, Structurele en pedagogische deter,ninanten van schoolloopbanen
(diss. Rotterdam). SAD/Project O S M, Rotterdam I989.
25· J. Rupp en A. Wesseling, 'Onderwils en maatschappelijke ongelijkheid, een overzicht van 25 jaar theorievorming en onderzoek in Nederland', in: TO dschrb voor onderwijsresearch, 14 (I989) nr. 4, PP· 237-258.
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De conclusie van Rupp en Wesseling geldt in het onderwijssociologisch onderzoek van die dagen als een dominant en bijna robuust
gegeven. Zo blijkt uit de overzichtsstudie van Meijnen dat de invloed
van het sociaal-economisch milieu op de keuzes voor vervolgtrajecten
weliswaar zichtbaar is afgenomen, mede dankzij begeleiding, voorlichting, stelsels van studietoelagen en vermindering van institutionele breukpunten, maar dat de invloed van culturele hulpbronnen op de
schoolloopbaan groter is dan ooit.26 En in het perspectiefvan het jaar
2000 veronderstelt Dronkers dat de meritocratie in de jaren negentig
zal blijven groeien, wellicht zelfs dynamischer en chaotischer dan
werd vermoed, en dat de sociale afstand in cultureel bezit, geleerde
vaardigheden en kennis er zeker niet kleiner op zal worden.27 Hij ziet
'nieuwe scheidslijnen lopen langs de kwaliteit van de samenlevingsvormen waarbinnen het kind opgroeit [als ouders beschikken over]
voldoende gevarieerde maatschappelijke ervaringen om het kind wegwijs te maken in de samenleving' (p. I 07).

De veronderstelling dat culturele hulpbronnen van invloed zijn op de
schoolloopbaan van kinderen werd opnieuw beproefd in de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid, en wederom bleek
van deze enige werking uit te gaan: een zwak maar consistent effect.
Helaas werd de suggestie van De Graaf om ook scholen te schalen met
betrekking tot de effectiviteit van hun culturele hulpbronnen niet
overgenomen, met als argument dat niet valt in te zien hoe die hulpbronnen effect kunnen sorteren op de ontwikkeling van vaardigheden
als aanvankelijk lezen of het automatiseren bij rekenen.28 Eerder hadden de onderwijspsycholoog Hofstee, de onderwijssocioloog Meijnen
en de onderwijskundige Koster in de voorstellen tot de evaluatie van
de Wet Onderwijsvoorrangsbeleid gekozen voor lezen, taalen rekenen
als kerncurriculum, omdat verschillen in prestatie op die terreinen beslissend blijken voor de schoolloopbaan.29 Dat leidde met betrekking
tot taal en lezen tot een puur technische meting zonder aandacht voor
het mogelijkgebruikvanculturele hulpbronnen op school.30
Meijnen, die in zijn inaugurele rede veel aandacht besteedde aan de
26. G. Meijnen, 'Hulpbronnen voor schoolcarridres. Een poging tot synthese', in:
Sociologische Gids. XXXVII (I990) nr. 5, PP· 288-303.

27· J· Dronkers, 'Op weg naar 2034· De opkomst van de meritocratie herzien', in:
W. Goddijn, J. Goedegebuure, K Soudiin en H. Verdaasdonk (red.), Afiellen tor 2000.
Verkmningen van de nabile toekomst. Tilburg (Tilburg University Press) I988,
pp. 88-II3.
28. M. van der WeIf, M. Weide & P. Tesser, Ha ondemOsuoorrangsbeleid in de
school en in de klas. De eerste meting in het basisonderwOk. Rion, Groningen/ITS,
Niimegen z.j.
29. W. Hofstee, K Koster en G. Meijnen, Pingrammauoorstel vooreualuatieonderzoek
naarde e#ecten vanonder€uilsvoorrangsbeleid. Ru Groningen, I984
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factoren 'cultureel kapitaal' en 'culturele hulpbronnen', laat dat aspect in het boek Schoolvoorbeelden. Effectief onderzoijs aan kinderen uit
achterstandssituaties onuitgewerkt.3 I Bij de benadrukking van het belang van vorming, het curriculum van de onderbouw en het lezen,
spellen en rekenen als de drie R'S van de 'Back to Basics beweging'
(Reading, Wnting, Anthmetics) krijgt de culturele dimensie van het
curriculum opnieuw weinig aandacht. Het gebruik van kinderliteratuur wordt wel aanbevolen, maar niet als culturele praktijk. Hoewel
de auteurs er terecht op wijzen dat een substantieel deel van de ouders
van de doelgroep over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om hun
kinderen te kunnen voorlezen, wordt dat niet als een afwezige culturele hulpbron onderkend.32

Aandacht voor cultureel kapitaal als de vaardigheid van het voorlezen ontbreekt ook in de latere terugblik op de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. Meijnen en Kloprogge merken bij die gelegenheid de koerswijziging op van 'brede doelstellingen' in het Stimuleringsbeleid, die cognitief, sociaal-emotioneel en expressief zijn gedacht naar'enge', cognitief of technisch geformuleerde doelstellingen
(schoolloopbanen en leerprestaties in de kernvakken).33 Dat brede
culturele (inhoudelijke) en enge technische (vaardigheid betreffende)
doelstellingen bijvoorbeeld samenkomen in het voorlezen, bleef onopgemerkt. Pas in het Raamplan leesbevordering vraagt Kloprogge, een
van de initiatiefnemers, met de stimuleringsprogramma's Boekenpret,
Fantasia en Sirene opnieuw aandacht voor het belang van voorlezen in
het gezin en op school als brede doelstelling.34 Een tijd later verwacht
hij, in het bijzonder van de brede school, de broodnodige inspiratie
voor het volgens hem zo vermoeide achterstandsbeleid.35 En zo geeft
Kloprogge nu eens aan de enge, dan weer aan de brede weg voorrang.
Al suggereert de officiele evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid
iets anders, Rupp en anderen nemen de aanbevelingen van De Graaf
vrijwel meteen ter harte om de invloed van schoolcurriculum en culturele hulpbronnen in het thuismilieu nader te onderzoeken. Samen
met De Lange laat Rupp zien hoezeer het basisonderwijs de invloed
30. J. van Bergen, Verantzuoording consmicne wetsm voor de evaluatie van het onderz svoorrangsbeleid. Cito, Arnhem 1989

3I. G. Meijnen, 'Het rendement van cultureel kapitaal' (inaugurele rede UvA), in:
Comenius, herfst I 988, pp 323-343; G. Meijnen en G. Schmink, Schooluoorbeelden.
E#ec iefonderwikaan kinderen uit achterstandsmilieus. Meppel (Educaboek) I988.
32, P. Mooren, 'De smalle en de brede weg', in: Leesgoed, 199 I,nr. 6, pp. 227-230.
33. G. Meijnen en J. Kloprogge, 'De evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid
geevalueerd', in: Pedagogische Studian, 70 (I993), PP· 84-96.
34· K. Ghonem-Woets & P. Mooren,'De missie van Fantasia', in: Leesgoed, I 997,
nr. 4, PP· I64-168.
Kloprogge, 'Achterstandenbeleid mist inspiratie', in: Didactief e School, mei
I999, nr. 5,PP· 28-3 I.

35· J.
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van sociale herkomst op de keuzes voor vervolgonderwijs reproduceert en. zelfs versterkt. 36 Beiden gaan er, in navolging van Bourdieu,
van uit dat basisscholen op de schoolmarkt hun sterk uiteenlopende
educatieve status ontlenen aan het type voortgezet onderwijs waar ze
op voorbereiden. Uit de analyse van de achtergronden van de leerlingen, de educatieve status van de school, de schooladviezen op basis
van de c IT o -toets en de keuzes voor vervolgonderwijs van alle scholen uit een middelgrote stad bleek dat inderdaad het geval: kinderen
uit de laagste sociaal-economische klassen bezoeken vooral basisscholen met de status van beroepsonderwijs of mavo, terwijl leerlingen uit
hogere sociaal-economische klassen op scholen zitten met een hogere
educatieve status. De Lange en Rupp trekken daaruit de conclusie dat
de verschillen tussen scholen van groot belang zijn voor de verklaring
van milieuverschillen in schoolcarridres en dat schoolverschillen de
sociale ongelijkheid tussen de leerlingen eerder vergroten dan verkleinen. Met die gevolgtrekking sluiten ze aan bij Jungbluth en Breemans
die eerder lieten zien dat het standenonderwijs, anders dan de officiale berichtgeving deed geloven, nog altijd niet is verdwenen.37 Zij toonden aan dat men in I920 het verschillend onderwijsaanbod als oorzaak zag van het ontstaan van sociale ongelijkheid voor leerlingen uit
verschillende sociale lagen, met de eenheidsschool als remedie, terwijl
Van Calcar in zijn bijdrage aan Het verborgen talent juist pleitte voor
onderwijs dat apart rekening houdt met de ervaringswereld van kinderen van handarbeiders.
Zuke aanpassingen leiden volgens Jungbluth en Breemans tot verwaarlozing van de eisen die traditioneel in het onderwijs worden
gesteld Van Calcar wees die kritiek echter met klem van de hand: de
traditionele eisen hadden in Amsterdam niets Ie lijden van het werken
met taalschema's en taalbakken in het thematisch-cursorisch onderwijs en ze werden in de uitbreiding en de verbreding van het onderwijs
tot een methodologie de l'expression nieuw leven ingeblazen door
volop aandacht te schenken aan de levens- en leergeschiedenissen van
de kinderen zelf.38
In een ander onderzoek gaan Rupp, Walet en Van Wolput in op het
verband tussen de sociale achtergrond van kinderen, hun schoolloopbanen en de verschillen in opleidingsstatus van basisscholen.39 Uit.

Rupp,'Social order, cultural capital and citizenship. An essay
concerning educational status and educational power vs. comprehensiveness of elementaly school', in: The Sociological Reuiew, 37 (I989), nr. 4, PP· 668-705.
37· P. Jungbluth en A. Breemans, 'Ongelijkheidsproduktie door differentiatie: het
zoekgeraakte ideaal van de eenheidsschool', in: Psychologie en Maatschapp4, juli I984,
pp. I88-2II.
38. C. van Calcar en H. Flierman, 'De functionele verbinding van levens- en leergeschiedenis', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Speerpunt lezen. Tilburg
(Zwijsen) I987, PP· 16-29.
36. R. de Lange en J.
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gaande van het begrippenpaar sociaal en economisch kapitaal van
Bourdieu brengen ze voor basisscholen met een meer economische
dan wel culturele ori8ntatie (dit wil zeggen prestatiescholen, respectievelijk Montessorischolen en Vrije Scholen) de verschillen in kaart
tussen ouders van leerlingen: verschillen in voorkeur voor museum-,
theater- en concertbezoek of voor bepaalde schrijvers, en in leefstijlkenmerken als het bezit van een boot, creditcard, de gewoonte van een
wintersportvakantie en her Rotarylidmaatschap. Scholen met een
prestatieprofiel bleken vooral kinderen te selecteren uit milieus met
een meer economische orientatie (meer creditcards, boten en wintersportvakanties), scholen met een cultureel profiel daarentegen eerder
kinderen uit milieus met een Inter culturele oriEntatie (meer voorkeur

voor avant-gardistische kunstvormen).
Beide onderzoeken van Rupp suggereren dat het aloude standenonderwijs in de competitieve versus cultureel gerichte scholen herleeft
als voorloper van de segregatie die een decennium later op steeds grotere schaal in het onderwijs zal optreden in de vorm van witte en zwarte scholen.

Al hebben we hier niet aan elk onderwijssociologisch onderzoek aandacht besteed, toch mag worden geconcludeerd dat, terwijl het gemiddelde onderwijsniveau in Nederland de laatste decennia flink is
gestegen, milieuspecifieke kansen op onderwijssucces niet zijn verdwenen en dat het verschilin beschikbaarheid van culturele hulpbronnen daar een niet te verwaarlozen invloed op uitoefent. Daarbij hebben leerlingen uit gezinnen met aan de'dominante' cultuur ontleende
opvoedingspatronen meer kans op succesvolle schoolloopbanen.

2.4. CULTUURSPREIDING EN CULTUURSOCIOLOGIE

Met de uitvoering van Boekmans cultuurspreidingsbeleid ontstaat er
ook behoefte aan onderzoek naar de effecten van dat beleid. Cultuursociologen als Langeveld, De Jager, Ganzeboom, De Graaf en Knulst,
of instellingen als het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Boekmanstichting zullen een traditie opbouwen van onderzoek met betrekking tot cultuurparticipatie. Niet onbelangrijk is daarbij wat er onder
cultuur wordt verstaan.
Langeveld rekent tot cultuur 'alle gesublimeerde uitdrukkingsvormen van een samenleving', maar geen massa- of volkscultuur.4° Ze
definieerde cultuurspreiding als
39· J. Rupp, M. Walet en B. van Wolput, 'Cultureel versus economisch georienteerde
basisscholen en hun publiek', in: Sociologische Gids, XXXVII (I990), pp. 333-350·
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'de bewuste bevordering van deelneming aan het culturele leven door
bevolkingsgroepen, die daar nog weinig of geen deel aan hebben. Dit
streven heeft twee componenten, de territoriale of ruimtelijke en de
sociale cultuurspreiding.'
Daarbij verstaat ze onder sociale cultuurspreiding
'het deelachtig doen worden van cultuur aan bevolkingsgroepen, die
daarvan geheel ofgrotendeels verstoken blijven, omdat hun de noodzakelijke financiEle middelen daartoe ontbreken; hun de geestelijke
middelen ontbreken; hun levenspatroon hiervoor geen ruimte laat,
dat wil zeggen de cultuur geen plaats inneemt in het geheel van objecten, die de voorstellings- en gedragswereld van de groep vullen. Vaak
zullen deze oorzaken te zamen voorkomen, maar er is geen volledige
interdependentie. Bij pogingen om de culturele armoede te bestrijden, heeft men zich dat niet altijd gerealiseerd: men ruimde een oorzaak uit de weg, maar de andere bleven rustig voortbestaan: (p. I05)
Opvallend is dat Langeveld de spaarzame empirische gegevens nogal
eenzijdig interpreteert: als slechts 2 procent van de bevolking naar
ernstige muziek op de radio luistert trekt ze daaruit de conclusie dat
sinds I900 weliswaar grote groepen bij de cultuur zijn betrokken,
maar niet de arbeiders die men wilde bereiken. Er moeten, gelet op die
2 procent, meer groepen zijn die het af laten weten bij het luisteren
naar klassieke muziek. Verder heeft ze weinig of geen oog voor de
mogelijkheden die het grensverkeer tussen verfijnde cultuur en massa- en volkscultuur biedt voor sociale cultuurspreiding.
Knulst heeft als medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau een aantal keren de wordingsgeschiedenis van de cultuursprei-

ding beschreven en van dit fenomeen de balans opgemaakt.41 Hij verstaat eronder het genot van de officieel erkende kunsten en cultuurgoederen, een genot dat ongelijk over de bevolking blijkt te zijn verdeeld: bij toneel laat het publiek met een laag opleidingsniveau verstek
gaan, bij concerten ook het middelbaar en hoger opgeleid publiek, bij
museumbezoek is het publiek verviervoudigd en in bibliotheekgebruik is het percentage laag opgeleide lezers tussen I962 en I980 gelijk
gebleven, terwijl het percentage lezers met middelbaar onderwijs iets
is gezakt. Volgens Knulst valt er bij het lezen van boeken geen sociale
40. H.M. I.angeveld-in 't Veld, *De sociale cult:uurspreiding', in: A. den Hollander
(red.), DriA en koers. Een hatve eeuw sociale veranden'ng in Nederland. Assen (Van

Gorcum) I962, pp. SI-IO8.
4I. W. Knulst.'Sociale cultuurspreiding, uitwerking en resultaten van een ideaal', in:
Boekmancahier, I985, PP· 78-97· Zie ook: W. Knulst, *Vetmanen, verheffen en verdelen', in: I97O4980. Tien jaar ontwikkeling van her toneel. Instituut voor theateronderzoek, Amsterdam I980; idem, Advies cultuumetgeving. Cultuurbeleidin historisch,
beleidsanalytisch m lundisch perspectief Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk I986;
idem, 'De drang naar een gemeenschappelijke cultuur'.in: Vnje uldensamenleving, 2,
december 1985, PP 439-475·
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verbreding te constateren, maar ook geen versmalling, omdat in I980
nog steeds slechts een kwart van het publiek'literair werk' in de bibliotheek zou lenen en maar 28 procent van de literatuur via de bibliotheek zou worden afgenomen. De lichte stijging van de amateuristische kunst tussen I974 en I983 schrijft hij, zonder toelichting, toe aan
een beter gesitueerd publiek. Op die fragiele basis concludeert hij dat
het cultuurspreidingsbeleid is mislukt.
In de tweejaarlijkse rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), dat in I973 werd opgericht met onder meer als taak de
participatie in en het profijt van de overheidsvoorzieningen in kaart te
brengen, wordt een aantal keren bericht over de effecten van de beoogde cultuurspreiding. Zo bleek uit het eerste rapport uit I974 dat de
hoogste inkomensgroepen vijf keer zoveel profiteren van de gesubsidieerde podiumkunsten als de laagste inkomensgroepen. Ten aanzien
van de gezondheidszorg is dat wel anders. Zulk een scheve verdeling
laat weinig heel van cultuurspreiding als overheidsbeleid.42
Tien jaar later, in het rapport van I984, wordt met een ministeriele
beleidsnota de CultUUrSpreiding failliet verklaard: 'het toegankelijk
maken van kunst voor brede lagen van de bevolking is tot op heden
een utopische wens gebleven' (p. 204)·
In I988 constateert men dat het lezen van gedrukte teksten sinds
I975 meer en meer een zaak van hoger opgeleiden is geworden en dat
de laagst opgeleiden met lezen zijn gestopt. Bovendien wordt er van
leesbevordering weinig heil verwacht: 'Leren lezen doet men op
school, maar plezier krijgen in lezen moet thuis gebeuren. Als thuis
niet het geschikte leesklimaat heerst, en als de televisie het huiselijke

amusementsleven overheerst, lijken leesbevorderende maatregelen
van buitenaftamelijk krachteloos: (p. 245)
In het rapport van I992 wordt vastgesteld dat er aan het wegwerken
van ongelijkheid in onderwijsdeelname in de jaren tachtig een einde is
gekomen en dat het terugdringen van achterstanden door middel van
het onderwijsvoorrangsbeleid nog weinig resultaat heeft geboekt. Distinctiedrang geldt zozeer als drijfveer van het vrijetijdsgedrag, dat de
overheid daar weinig aan kan doen, ook al wordt tegelijk opgemerkt
dat naarmate de opleiding hoger is, er gevarieerder met de vrije tijd
wordt omgegaan: er wordt meer gelezen, minder tv gekeken, meer
klassieke muziek beluisterd, theater en museum worden vaker bezocht. Codrdinatie van educatieve en culturele instellingen wordt
dringend gewenst, maar in de bestrijding van ongelijkheid in het onderwijs wordt verwezen naar Bourdieus notie van culturele hulpbronnen, terwijl de bestrijding van depriverende culturele omstandighe42. Sociaal en Cultureel Rapport. Sociaal en Cultureel Planbureau (s c p), Rijswijk I 974,

I984, I988, I992 en I994
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den in het gezin onbegonnen werk heet, onder verwijzing naar het
begrip distinctiedrang van dezelfde Bourdieu. Het scp ziet zo weinig
heil in cultuurspreiding dat wordt voorbijgegaan aan het drastisch
terugschroeven door wvc in I986 van de bijdrage aan onderwijsvoorrang, de door de notie cultuurspreiding van Boekman geinspireerde
Lenerennota van 1988 en de Letterenbriefvan I990. Pas toen de Raad
van Europa in I994 attendeerde op de geringe aandacht voor cultuurparticipatie, nam het s cp de draad weer op.
Het scp liet in de rapportage over cultuurparticipatie ook na het
opleidingsniveau van de ouders te vermelden, zoals dat gebruikelijk is
in het schoolloopbanenonderzoek. Daardoor bleef het aandeel van
sociale stijgers in de cultuurparticipatie onopgemerkt, hoewel dat op
het conto van cultuurspreiding geschreven had kunnen worden. Verder ging het s c p pas laat in op de deelname aan amateuristische
kunstbeoefening, popmuziek of klassieke concerten via elektronische
media; een deelname die Knulst eerder ongekwantificeerd aan een
beter gesitueerd publiek toeschreef. Wel noemt Knulst als auteur van
de vrijetijdsparagraaf in I994 de verhuiselijking van de elektronische
media een voorbeeld van succesvolle cultuurspreiding. Hoe terecht
die waarneming ook is, zij betrof slechts een deel van het terrein.
Naast het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de Boekmanstichting toI taak om het overheidsbeleid op het terrein van de kunsten te
evalueren, met Jan Kassies als spilfiguur, zoals blijkt uit de bundel Op
zoek naar cultuur. Dat boek bevat een keuze uit wat Kassies schreef in
de marge van een leven van en voor de kunst als directeur van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, algemeen secretaris
van de Raad voor de Kunst, voorzitter van de Boekmanstichting en
directeur van zowel de Theaterschool als het Instituut voor Theateronderzoek.43

Al die tijd probeert hij zowel de positie van de kunstenaar in de
samenleving te verbeteren als de kunst van een breder publiek te voorzien. Dat brengt hem soms in een lastig parket, zoals toen Drees jr. de
vraag stelde voor wie de kunst v66r de baat uitgaat bij stijgende subsidies en dalend bezoek. Kassies moet dan erkennen dat het bezoek
daalt, terwijl de bevolking is toegenomen en er toch enig effect verwacht zou mogen worden'van het beetje kunstzinnige vorming dat na

I945 toch wel ter hand is genomen' (p. 24I). Dat vooral personen uit
buurten en uit de hoogste inkomensklassen het Haags
gemeentemuseum blijken te bezoeken, ziet hij als een bevestiging van
wat er nog gedaan moet worden:
de betere

43- J. Kassies, Op zoek naar cultuur. Verzameldeopstellen. Nijmegen (S U N) I980.
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'Cultuurspreiding is voltooiing van de strijd tegen het analfabetisme
en het cultureel analfabetisme is nog zeer groot.' (p. 83)
In die'strijd' komen voor Kassies zowel de harmonie in Biggekerke als
het Concertgebouw voor subsidiering in aanmerking, terwijl de overheid de amateuristische kunst steeds minder serieus neemt en met de
subsidi8ring van het Concertgebouw 'de beschouwingswijze van de
kunstminnende burgerij' overneemt. Kassies vindt hetzinloos ommet
bijzondere kunstvoorstellingen voor de arbeidersklasse 'de artistieke
missionaris uit te hangen', zolang de identificatiemogelijkheden van
die klasse niet op aanknopingspunten worden onderzocht. Hij pleit
met Goudsblom voor verruiming van het cultuurbegrip in antropologische zin, in overeenstemming met de diversiteit van de cultuurbeleving in de samenleving.44 Als lichtpunt in de teruglopende publieke
belangstelling voor de klassieke podiumkunsten ziet hij de spectaculaire verkoop van moderne muziekinstrumenten en hij vraagt zich af of
daar in de cultuurpolitiek wel voldoende rekening mee wordt gehouden. De bloei van zulke nieuwe cultuurvormen ziet hij als een teken
dat het traditionele cultuurspreidingsbeleid 'goeddeels is mislukt'.45
Die laatste uitspraak is bij het afscheid van Kassies als voorzitter
van de Boekmanstichting aanleiding om de toekomst van de cultuurspreiding aan de orde te stellen.46 Smithuijsen, directeur van de Boekmanstichting, maakt erop attent dat Kassies niet zozeer de spreiding
van pluriforme kunstvormen (van kamerensemble toI koor) met hull
beoefenaars en hun soorten publiek mislukt vindt, als wel de spreiding
volgens Boekmans concept van het universele, klassieke culturele erfgoed. Volgens Bevers, lange tijd stafmedewerker bij wvc, is het pleit
echter allang beslist:
'het ideaal van volksverheffing is ideaal gebleven. Toen in het naoorlogse beleid van de overheid de cultuurspreiding de volle aandacht
kreeg, waren de grenzen ervan in feite al lang bereikt: de middenklasse was al voor de cultuur gewonnen, de arbeiders en laaggeschoolden
-het volk waarop de inspanningen waren gericht-lieten het afweten.'
(p. 65)

Maar waren die inspanningen wel op arbeiders en laaggeschoolden
gericht? In de voorbeelden van Bevers gaat het om een kleine groep
welgestelde initiatiefnemers die voor het in stand houden van een
orkest bij de overheid om steun aanklopt, of om het initiatief van de
Wereldbibliotheek, Querido en de Arbeiderspers toI verspreiding van
44· J· Goudsblom, Nihilisme en Cultuur (diss. UvA). Amsterdam (De Arbeiderspers)
I 960.

45· J. Kassies, Non'ties over een heron'entatie vanher kunstbeleid. WRR, Voorstudies en
achtergronden nr. v 38. 's-Gravenhage I983
46. H. van Dulken e.a., In ons diaconale land. Opsretten over cultuurspreiding. Amster-

dam (Boekmanstichting / Van Gennep) I 988.
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het goede en goedkope boek onder het volk (dat wel aansloeg bij de
gegoede burgerij, maar niet bij het volk). Cultuurspreiding moest volgens Bevers wel tekort schieten, omdat er geen rekening werd gehouden met distinctiedrang als basis voor spontane publieksvorming rond
kunst en kunstenaars.47 Desondanks wil Bevers graag weten of de
lagere milieus, die hun deelname aan het wetenschappelijk onderwijs
hebben verdubbeld (van 8 naar I6 procent), van de cultuurspreiding
hebben kunnen profiteren.
Langeveld, cultuursocioloog van het eerste uur en oud-bestuurslid
van de Boekmanstichting, lijkt de analyse van Bevers met het volgende mea culpa te onderschrijven, maar niet zonder enige restrictie:

'Achteraf heb ik me ook wel eens afgevraagd, wat ons, cultuurspreidingsidealisten, in de jaren vijftig bezielde om mensen zonder noodzaak iets te willen opdringen dat zij zo duidelijk niet lustten. Dat kan
men bij de mens maar in 66n levensfase doen, in de jeugd, en dan zelfs
slechts met mate, maar daarna zeker niet meer.' (pp. I55-I56)
Voor die beslissende fase houdt ze echter onverkort vast aan het grote
belang van cultuurspreiding via kunstzinnige vorming.
Het feit dat Bevers het heilig huisje van de cultuurspreiding rijp
voor de sloop verklaarde, kreeg in de pers bijval van Oosterbaan Martinius, die op basis van het door Bevers aangedragen materiaal de
'Rijswijkse ideologen' opriep tot een voorgoed afscheid van de cultuurspreiding.48 Zelf bracht hij het ontstaan en de legitimatie van het
kunstbeleid in beeld zoals zich dat na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland voordeed. Die reconstructie moest naar zijn zeggen wel
leiden tot een discussie met Boekman en diens cultuurspreiding.49
Door middel van literatuuronderzoek en participerende observatie bij
de Raad van de Kunst en het Fonds voor de Beeldende Kunst stelde
Oosterbaan Martinius vast dat er op basis van kwaliteitscriteria geen
eenduidige beoordeling mogelijk is: 'zoals een kuikensekser het geslacht van het pasgeboren pluimvee kan vaststellen' (p. I4I). Verder
bleek subsidiering van kunst een zaak van ambtenaren en kenners
onder elkaar en was het oude ideaal van volksverheffing in handen
gekomen van professionele kunstmanagers met oog voor een kloppende kas en goede relaties met het bedrijfsleven. Deanalysevan Oosterbaan Martinius is even prachtig als ambivalent: cultuurspreiding is
achterhaald en kunstenaars die in elke kunsttak, samen met gelijkge47· T. Bevers, Georganiseerde culmur. De rol van overheid en markt in de kunstwereld.
Bussum (Coutinho) I993; T. Bevers, A. van den Braembussche en B.J. Langenberg
(red.), De kunsiwereld. boduktie, disnibutie en receptie in de wereW van kunst en cultuur.

Hilversum (Verloren) I993·
48. W. Oosterbaan Martinius, 'Afscheid van de cultuurspreiding', in: NRC Handelsblad, Io-6-I988.
49. Oosterbaan Martinius, Schoonheid, WelzO'n, Kwaliteit, I990 (n. I4)·
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zinden, overal aan de touwtjes trekken, schort het aan externe legitimatie. Dat wordt volgens Oosterbaan Martinius echter pas problematisch, wanneer daartegen geprotesteerd zou worden door
'groepen met wier culturele ori8ntatie in het kunstbeleid geen rekening wordt gehouden. Was dat wel het geval, zouden de bewonderaars
van Pieck en Poortvliet in actie komen en massaal voor de bevrediging
van hun esthetische behoeften de steun van de overheid vragen, dan
zouden de verdedigers van de "kwaliteit" het moeilijkkrijgen: (p. I44)
Het boek van Oosterbaan Martinius roept de vraag op of overwegingen om iets van sublieme kwaliteit te achten en het daarrnee subsidiabel te verklaren, wet het meest in aanmerking komen om er cultuurspreiding aan te toetsen en aldus in discussie met Boekman te treden.
Daarvoor had het gememoreerde voorstel van De Swaan om kunstenaars te detacheren bij 'een samenhangende groep mensen die wil
functioneren als het publiek van een kunstenaar'5° beter kunnen worden toegespitst op instellingen voor kunstzinnige vorming, muziekscholen en jeugdtheater, op de bijdrage van schrijvers aan literatuuronderwijs en leesbevordering, of op televisieprogramma's als Sesamstraat en Klokhuis.
ONDERZOEK NAAR CULTURELE EN LITERAIRE

SOCIALISATIE
Een fundamenteel voorstel tot een vroege inwijding in de muziek als
basis voor later concertbezoek is te vinden in de klassieke dissertatie
van De Jager.51 Hij veronderstelt dat belangstelling voor muziek en
concertbezoek al vroeg wordt gewekt in het gezin of in secundaire
opvoedingsinstituties. Belangstelling wekken bij personen die van
huis uit niet met muziek vertrouwd zijn heeft volgens De Jager de
meeste kans van slagen als die personen geestelijk 'onder hun stand'
leven, maar wet tot de sociale stijgers behoren.
De Jager maakt een onderscheid tussen primair en secundair gesocialiseerden: de eersten bespeelden thuis al een instrument en zijn van
daaruit met concertbezoek vertrouwd geraakt, de anderen hebben
hun belangstelling voor concert en klassieke muziek via onderwijs of
overige middelen verworven. De eerste groep noemt hij het traditionele publiek, de tWeede de homines nouivan de concertzaal. Dat tweede, nieuwe publiek schetst hij als minder gekwalificeerd tot en minder
vertrouwd met muzikale waarden, nog zonder persoonlijke smaak en
als concertgangers die het'meer om de Goede Toon dan om de goede
tonen' (p. I40) is te doen.

50. NRCHandelsblad, I3-5-I982.
5I. H. de Jager, Cultuuroverdracht en concertbezoek (diss. Utrec:ht). Leiden (Stenfert
Kroese) I967·
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De Jager veronderstelt dat de nieuwe groep concertbezoekers het
tekort aan begrip en kennis van zaken vooraf zal trachten bij te spijkeren. Daarom is hij voor beide groepen nagegaan wat ze aan boeken
over muziek in huis hebben, hoe ze recensies volgen, welke voorkeuren voor grammofoonplaten en componisten, muziekuitvoeringen en
series ze er op nahouden en tenslotte welke sociale status ze aan concertbezoek toekennen. Zijn proefpersonen haalde hij uit een eerder
onderzoek onder bezoekers van het Utrechts Symfonie Orkest. Wie
positief antwoordde op de vragen: 'eerste concertbezoek met ouders
gemaakt?' en'thuis gemusiceerd?', rekende hij tot de primair gesocialiseerden en wie daar twee keer negatief op antwoordde, tot de secundair gesocialiseerden. Vervolgens trok hij een nieuwe steekproef van
honderd primair en honderd secundair gesocialiseerden. Tussen die
twee blijken de verschillen inderdaad lang niet gering: van de eerste
groep bezocht 56% v66rhet I3de jaarvoor het eerst een concert en 5%
pas na het I8de jaar, terwijl dat voor de tweede, met twee keer zoveel
sociale stijgers, respectievelijk Io% en 40% was. De klimmers bezitten
meer boeken over muziek en meer grammofoonplaten, lezen vaker
recensies, bespelen veel minder vaak een instrument (maar dat was
debet aan de selectie) en zijn conventioneler in hun smaak: tot hun
tien favoriete componisten behoren niet Mahler, Brahms of Bruckner, maar wel Tsjaikovski, Chopin of Dvofak. De secundair gesocialiseerden hebben een voorkeur voor lichtere series, bezoeken nog niet
de helft van de Kamermuziekuitvoeringen die de primair gesocialiseerden bijwonen, maar veel meer opera-, zeven keer zoveel operetteen twee keer zoveel amateur-, fanfare- en harmonie-uitvoeringen. Het
tekent andermaal de geringe aandacht voor het grensverkeer tussen
meer populaire en verfijndere cultuur, dat jazz, opera en operette in de
tabel van de verdere muziekdeelname, in tegenstelling tot Gastorkesten of Kamermuziek, niet met een hoofdletter staan geschreven.
De primair gesocialiseerden hebben volgens De Jager hun voorsprong te danken aan het gezin, waar ze alin de kleuterleeftijd hun eerste tonaal bewustzijn konden ontwikkelen. Na die zo belangrijke vroege muzikale vorming blijken de schoolmusicus, de particuliere muziekleraar ofde dirigent van een amateurmuziekgezelschap vervolgens
de sleutelfiguren te zijn. Die primaire en secundaire muzikale socialisatie vindt De Jager zo essentieel dat hij zich afvraagt of met de drempelverlaging van schouwburg en concertzaal 'het sociale paard niet
achter de muzikale wagen wordt gespannen , (p. I93). Publieksvorming in gezin en school gaat volgens hem vooraf aan het scheppen en
instandhouden van een concertwezen, dat in feite het sluitstuk is van
de muzikale ontwikkeling. Het openbare concertleven kan volgens
hem niet zonder de muziekbeoefening in gezin, vereniging of school,
want met alleen maar lage toegangsprijzen kunnen de zeer ongelijke
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kansen op muzikale appreciatie voor concertbezoek niet worden
opgeheven. Veel meer heil verwacht hij in dat verband van de aanpak
waarmee de componist en kunstpedagoog Kodaly in Hongarije werkte. Deze wist het concentratievermogen van kleuters zozeer via
muziekbeoefening te stimuleren, dat ze 'ook bij de "nuttige" vakken
tot betere resultaten komen dan de leerlingen op scholen waar het
muziekonderwijs niet zo'n prominente plaats inneemt' (p. I94)· Zo
hoeft men volgens De Jager met de muziek niet naar de mensen af te
dalen, maar kan men de mensen naar de muziek laten stijgen.

In zijn veel geciteerde empirisch onderzoek naar cultuurparticipatie
uit I989 herinnert Ganzeboom aan de bevinding van De Jager, dat
secundair gesocialiseerden hun achterstand nooit meer helemaal inhalen. In dat onderzoek probeerde Ganzeboom de diverse onderdelen
van de cultuurparticipatie, zoals bezoek aan theater ofmuziekuitvoeringen en het lezen van literatuur van een overkoepelend theoretisch
kader te voorzien.52 Al speelt cultuurspreiding in zijn theoretische verantwoording geen enkele rol, toch meent Ganzeboom op grond van
vergelijking van eerder verricht onderzoek dat het cultuurspreidingsbeleid averechts heeft gewerkt:
'Niet verwonderlijk is dat de inspanningen van de overheid op het gebied van cultuurspreiding vooral ten goede komen aan de hogere inkomensgroepen. Wat zou Boekman hiervan gedacht hebben?' (p. 2 I)
Ganzeboom ziet tijd en geld, culturele competentie en sociale ambitie
en hun onderlinge afweging door potentitle kunstdeelnemers als
belangrijkste factoren in het culturele keuzeproces. Hij baseert zich
daarbij op de informatieverwerkingstheorie van Berlyne, die een optimale prikkeling voorspelt bij informatie die zo complex is dat ze intrigeert omdat te simpele of te ingewikkelde informatie tot verveling of
blokkade leidt. Ter bepaling van zowel de complexiteit van het kunstaanbod als de capaciteit van de kunstdeelnemer legt hij het begrip
complexiteit uiteen in formele en in semantische zin.
Formele complexiteit meet hij af aan vormen en kleuren bij beeldende kunst, of aan woord-, zins- en tekstlengte bij boeken. Semantische complexiteit, zoals het 'verhaal' van het kunstwerk of de plaats
van een kunstwerk in de hierarchie, laat hij beoordelen door experts.
Ganzeboom ziet het al eerder geconstateerde verband tussen opleiding en cultuurdeelname grotendeels als gevolg van een verschil in
onderwijsaanbod. Daarbij verwacht hij vanwege de sterkere positie
van de literatuur in het voortgezet onderwijs meer invloed op het lezen
van literatuur dan ophet luisteren naar muziek. Voorts is volgens hem
52. H. Ganzeboom, Culmurdeelname in Nederland. Assen/Maastricht (Van Gorcum)
I989.
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milieu van herkomst een belangrijke voorspeller van cultuurparticipatie. Achtergrondvariabelen als leeftijd, culturele opvoeding, beroep,
inkomen en levensfase brengt Ganzeboom in zijn onderzoek samen
met geld, tijd, culturele competentie en sociale ambitie in een causaal
model waarmee hij de in Utrecht en elders verzamelde gegevens analyseert. Culturele complexiteit meet hij als de vaardigheid om te kunnen onderscheiden tussen onder meer fagot en klarinet, Mahler en
Beethoven, Van Gogh en Lucebert, Muziekcentrum Vredenburg en
de Stadsschouwburg, de Geertekerk en de Dom. Sociale ambitie gaat
hij na door informanten stellingen als'In een schouwburg komen veel
mensen met wie ik me niet goed op mijn gemak voel' of'Veel mensen
die ik ken zijn geinteresseerd in klassieke muziek' te laten bevestigen
of ontkennen.
De gradatie waarin informanten een culturele opvoeding hebben
genoten achterhaalt hij door middel van vragen over de mate waarin
thuis boeken werden gelezen, er een atlas of woordenboek aanwezig
was, er serieuze dan wel populaire lectuur werd gelezen, er muziekuitvoeringen werden bezocht (klassiek of pop), welke typen musea werden bezocht en welke typen televisieprogramma's werden bekeken.
Daarbij werden over de hele linie moeilijke zaken gelijkgesteld met
'eenvoudige kost' (het kijken naar kunstprogramma's was niet opgenomen in de vragenlijst). Overigens zijn de betrouwbaarheden op de
scores die met boeken hebben te maken laag (boekenbezit alpha =
0.26, populair lezen alpha = 0.56) en werden de onderdelen populair
lezen en televisiekijken uitgezonderd, omdat ze negatief correleerden
met de andere. Volgens zijn analyse doen geld en tijd er nauwelijks toe
en blijken informatieverwerking en sociale status van de culturele activiteit juist belangrijke determinanten van cultuurparticipatie te zijn.
Complexiteit van informatie, althans van culturele kennis, want daartoe werd de meting beperkt, blijkt de belangrijkste voorspeller te zijn,
met opleiding en culturele opvoe(ling als belangrijke determinanten
daarvan.

Tenslotte bespreekt Ganzeboom de cultuurdeelname in het licht
van de data van verschillend, eerder uitgevoerd onderzoek, en daarin
kort ook de cultuurspreiding als centrale doelstelling van overheidsbeleid. Hij constateert onder meer dat tussen I962 en I980 het theaterbezoek en het lezen van boeken een lichte aanwas vertonen, dat het
museumbezoek zeer sterk is gegroeid (met 42%), dat het bioscoopbezoek sterk is afgenomen en dat het bespelen van een 'gemakkelijk' instrument, anders dan een 'moeilijk', juist sterk is toegenomen. Ook
het gemiddelde opleidingsniveau en de gemiddelde beroepsstatus zijn
in die twintig jaar significant gestegen. Volgens hem wijst niets erop
dat de cultuurdeelname zich in de afgelopen decennia sterk heeft gewijzigd, al zal het laag houden van entreeprilzen effectief zijn geweest
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bij het terugdringen van de betekenis van inkomensverschillen. Toch
meent Ganzeboom dat beleidsmaatregelen aan de ongelijke cultuurparticipatie niets hebben veranderd. Ook de toegenomen verbreiding
van vaardigheden via bijvoorbeeld muziekscholen of kunstzinnige
vorming in het reguliere onderwijs heeft daar volgens hem geen noemenswaardige wijziging in aangebracht. Dit hoeft niemand te verwonderen omdat'aangenomen mag worden dat voornamelijk (kinderen van) hoger opgeleiden deze voorzieningen gebruiken'.
Ganzeboom combineert een informatieverwerkingstheorie met
een statustheorie, waardoor cultuur impliciet wordt gedefini8erd als
moeilijk en exclusief, en niet als licht en gemeengoed. Met zijn schalen
gaat hij na hoe publieksgroepen in competenties en ambities verschillen en niet hoe ze, ondanks een divers opleidingsniveau, voorkeuren
en smaken delen. Succesvolle cultuurspreiding is hier geenszins mee
gediend en van cultuurspreiding voor de laagst geschoolden blijkt dan
ook in het geheel geen sprake te zijn. Ganzeboom heeft daar geen
moeite mee, hij gunt de laagst geschoolden hun eigen subcultuur,
maar wel nogal gratuit, want in de operationalisatie van competenties
en ambities blijft voor die subcultuur de deur potdicht.
Of het onderzoek naar cultuurparticipatie alle leden van de samenleving evenveel kansen geeft in de gehanteerde vragenlijst, is maar de
vraag, gelet op het gekozen referentiekader van vooral culturele middelbare schoolkennis. En ofschoon cultuur nergens bij hem wordt
omschreven, wordt het culturele gedrag van alle leden van de samenleving door Ganzeboom vooral cognitief in kaart gebracht. Zo wordt
de tweedeling in de uitwerking van het theoretisch model in schalen in
hoge mate voorgeprogrammeerd. Of dat alles in de geest is van Bourdieu? En wat zou Boekman, die ook volkswoningbouw voor cultuurspreiding hield, van de manier van evalueren van dit onderzoek hebben gevonden?

In navolging van Ganzeboom gaat ook Kraaykamp uit van onder meer
complexiteit als kenmerk van cultuurgoederen. De mate waarin Nederlanders er verschillende leespatronen op na houden is het onderwerp van zijn dissertatie.53 Kraaykamp heeft een gevarieerde keuze
boek- en genretitels aan een flinke steekproef uit de bevolking voorgelegd. Bij de selectie van boeken hanteert hij allereerst de NUGI-indeling in genres, bijvoorbeeld vertaalde literaire romans, kasteelromans,
detectives, historische romans of sciencefiction. Dat is de indeling die
ook in boekwinkels en bibliotheken wordt gebruikt, zodat de kans
groot is dat informanten weten welke teksten onder de verschillende
53 G. Kraaykamp, Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leagedrag
(diss. Utrecht). Amsterdam (Thesis Publishers) I993·
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genre-omschrijvingen vallen. Een aantal hoofdcategorieen heeft hij
samengenomen (bijvoorbeeld onder de noemer hobbyboeken), andere gebruikt hij niet (bijvoorbeeld kinderboeken). Uiteindelijk houdt
hij 23 categorian over, met de grootste diversiteit (I4 subgenres) binnen de hoofdcategorieen literaire en niet-literaire fictie, omdat fictie
het meest gelezen blijkt te worden.
Bij de uitwerking van zijn onderzoek laat hij ter toetsing van zijn
hypotheses over differenti8rende kenmerken van cultuurgoederen
(complexiteit, kwaliteit, non-conventionaliteit) experts (hooggeschoolden, onder wie ook literatuurwetenschappers) diverse genres
en boeken op deze kenmerken beoordelen. Als maat voor formele
complexiteit hanteert hij bijvoorbeeld woord- en zinslengte. Bij de
drie subgenres literaire fictie (vertaalde literatuur, Nederlandse literatuur van v66r I945 en Nederlandse literaire romans) krijgen de
experts 73 boektitels voorgelegd (van Joyce tot Herman Pieter de
Boer), met het verzoek die te schalen met betrekking tot complexiteit
en toegankelijkheid. Bij de twintig niet-literaire genres wordt aan
experts hetzelfde verzoek gericht, maar nu worden de beoordelaars
geacht niet individuele boeken, maar het genre te beoordelen aan de
hand van dezelfde criteria. Daarvoor hanteert hij een omschrijving
van het genre (bijvoorbeeld'kasteelroman') en geeft hij drie voorbeelden van titels die in een eerdere open telefonische enqu8te veel werden genoemd.
Vervolgens, bij de ondervraging van zijn informanten, hanteert hij
dezelfde selectieprocedure, maar nu nodigt hij hen uit om aan te
geven of ze dit genre nooit, soms of vaak lezen, en bij literaire boeken
ofze dit boek hebben gelezen. Die indeling in enerzijds het lezen van
boeken (uitgesplitst in 23 genres) en anderzijds het lezen van literaire
boeken (73 titels die al de NUGI-codering literatuur hebben gekregen)
wordt in het vervolg van het onderzoek steeds aangehouden. Bij alle
analyses met het oog op leesstratificatie wordt dus zowel naar genre als
naar titel gedifferentieerd.
De samenhang tussen de vier maten die Kraaykamp hanteert
(complexiteit volgens experts, formele complexiteit, literaire waarde
en (non)conventionaliteit) levert interessante gegevens op. De correlaties tussen de maten zijn - met uitzondering van de schaalwaarde
voor conventionaliteit, die er steeds een beetje buiten valt door verdeeldheid van experts - voldoende hoog en significant. Kasteel- en
doktersromans worden, wie had ook anders verwacht, op alle vier de
maten laag beoordeeld: inhoudelijk en formeel weinig complex, geen
of weinig literaire waarde en wel conventioneel, terwijl de Nederlandse literaire roman op alle vier de maten relatief hoog scoort. De kleine
groep uitzonderingen op die samenhang is overigens, in verband met
de hypotheses die Kraaykamp onderzoekt (lager opgeleiden lezen
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geen complexe boeken, geen literatuur enzovoort), w61 intrigerend: zo
worden naslagwerken ofhobbyboeken (die laatste categorie blijkt ook
door de lager opgeleiden veel te worden gelezen) niet door de experts,
maar wel volgens de formele meting als veel complexer gewogen dan
Nederlandse literaire romans. Daartegenover worden strips, die zeer
laag scoren op de beide complexiteitsrangordes, door de experts zeer
hoog beoordeeld als het gaat om non-conventionaliteit (opnieuw een
kenmerk dat volgens de theorie zou horen bij het lezen van de literaire
elite). En zo wordt de literaire waarde van sprookjes door de experts
hoog geschat (hoger dan twee subgenres literatuur), terwijl die op de
complexiteitsschalen onder het gemiddelde zitten. De Nederlandstalige literaire romans blijken evenwel volgens de formele complexiteitsmaat heel wat eenvoudiger dan ze door experts worden beoor-

deeld.

Ganzeboom en De Graaf gaan in een vergelijkend onderzoek uit I99I
na hoe de invloed van het ouderlijk milieu op de deelname aan culturele activiteiten zich verhoudt tot de factoren'invloed van schoolloopbaan' en 'huidige sociale omgeving'.54 Dat doen ze door zowel de statuskenmerken van de ouders van de ondervraagde te vergelijken met
de statuskenmerken van de ondervraagde zelf, als de culturele activiteiten van verschillende personen uit hetzelfde gezin met de effecten
van de gerapporteerde socialisatie in gezin en school op cultuurparticipatie. Daaruit blijkt dat de directe invloed van het milieu van herkomst op cultuurdeelname veel groter is dan men doorgaans aanneemt, zeker gelet op de culturele praktijken in het gezin als maat voor
het culturele klimaat daarin. Al konden de auteurs niet precies opsporen hoe die invloed zich verhoudt tot wat onderwijs en opleiding daar
nog aan toevoegen, toch relativeren ze de niet-onderzochte betekenis
van het onderwijs als de meest aangewezen instelling om de culturele
activiteit onder de bevolking te bevorderen. Overigens traceren Ganzeboom en De Graaf die verhouding op basis van het onderzoek naar

de participatie in podiumkunsten w61, met als voorbehoud dat niet
kon worden nagegaan hoe een en ander uit zou vallen bij intensieve
culturele training in het onderwijs. De aanbevelingen van De Jager om
de introductie tot het concertbezoek al vroeg te laten beginnen, laten
ze daarbij onvermeld.
Kraaykamp en De Graaf beschrijven de sociale differentiatie in twee
leefstijlen die ze van meet af aan dichotoom typeren als materiEle con54· H. Ganzeboom & P. de Graaf, 'Culturele socialisatie en culturele participatie',
in: R. Verhoeff & H. Ganzeboom, Cultuur en publiek. Siswo, Amsterdam I99I,
PP. I33-I 57·
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sumptie en cultuurconsumptie.55 Op basis van CBS-gegevens stellen
zij onder meervast dat in de periode tussen I955 en I99I niet zozeer de
belangstellingvoorhet lezenvanboekenisgedaald (meerdan 50% van
de ondervraagden las de laatste maand een boek), als wel de tijd die
aan lezen wordt besteed (van twee uur naar ongeveer 66n uur per
week). Daarnaast vinden zij dat in de periode tussen I979 en I99I de
deelname aan overige vormen van cultuur (toneel, concert of museum) redelijk stabiel is gebleven, terwijl de consumptie van duurzame
goederen fors is gestegen. Wanneer zij die twee leefstijlen (materiele
en culturele consumptie) vergelijken, dan blijken de verschillen in
materitle consumptie vooral samen te hangen met de hoogte van het
inkomen en veel minder met die van de genoten opleiding, terwijl bij

cultuurconsumptie juist de samenhangmet de opleidinghoogis en het
inkomen niet of nauwelijks meespeelt. Wat het aspect 'lectuur van
boeken' betreft scoren hoger opgeleiden hoger dan lager opgeleiden
en is, vergeleken met eerdere cohorten, bij de lager opgeleiden het aantal lezers van boeken teruggelopen, terwijl dat bij de hoger opgeleiden
juist niet het geval is. Het lezen van tijdschriften en kranten vertoont
veel minder samenhang met opleiding, en het lenen van boeken uit de
bibliotheek is minder elitair geworden.
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich hebben
voorgedaan, bekeken Kraaykamp en De Graaf voor vijf achtereenvolgende cohorten van steeds vijf jaar (vari8rend van v66r I94O tot na
I960 geboren) de samenhang met diverse vormen van cultuurparticipatie. Dat deden ze overigens via een waarschijnlijk niet zo betrouwbare, retrospectieve vraagstelling: wat deed jij toen je twintig was? Her
blijkt dat de correlatie met opleiding minder wordt bij theaterbezoek,
concerten en opera, maar niet bij museumbezoek en nog minder bij
het lezen van Nederlandse literatuur.
De auteurs concluderen dat de meeste culturele activiteiten minder
strikt zijn voorbehouden aan hoger opgeleiden dan vroeger, en dat het
tezen van literatuur eigenlijk de enige culturele activiteit is die qua
sociale samenstelling redelijk stabiel is gebleven: het lezen van literatuur geldt, in tegenstelling tot andere vormen van lezen, nog steeds als
een zaak van hoger opgeleiden.
Op zoek naar een verklaring voor de gevonden verschillen hanteren
Kraaykamp en De Graaf de leefstijldimensies waarmee Bourdieu de
relaties tussen sociale positie en leefstijlen karakteriseert in een tweedimensionaal model, met 66n dimensie waarin orientatie op economisch kapitaal en een tweede waarin orientatie op cultureel kapitaal
55· G. Kraaykamp en P. de Graaf, 'Sociale differentialie in materiele en cultuurconsumptie: een kwestie van leefstijl; in: J. Dronkers & W. Ultee (red.), Verschuivende
ongelijkheid in Nederiand. Sociale gelaagdheid en mobiliteit. Assen (Nan Gorcum) 1995,

pp. 223-246.
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tot uitdrukking komt. Hun conclusie komt er evenzo op neer dat de
rol van culturele hulpbronnen als determinant van schoolsucces is
toegenomen, terwijl de factor financille hulpbronnen aan belang
heeft ingeboet. Over de mate waarin het onderwijs daar zelf een rol in
speelt, laten ze zich niet uit.

Het rapport De kunstzinnige burger van Van Beek en Knulst laat zien
dat, ondanks de opmars van de televisie, de belangstelling voor het zelf
beoefenen van kunstzinnige activiteiten sinds de jaren zeventig opvallend constant is gebleven.56 Ongeveer de helft van de bevolking (6,2
miljoen) neemt deel aan minstens ten kunstzinnige activiteit en dat is
twee8neenhalf keer zoveel als het aantal bezoekers van kunstinstellingen. Het rapport behandek omvang en ontwikkeling van de verschillende domeinen van kunstzinnige amateurkunst, achtergronden van
participatieverschillen, gebruik van educatieve faciliteiten, de relatie
tussen actieve en receptieve cultuurparticipatie en de toekomst van
het terrein in kwestie.
De deelname aan beeldende amateurkunst en zang blijkt toegenomen, het bespelen van een instrument afgenomen. Kinderen blijken
vaak de kunstzinnige activiteiten van hun ouders voort te zetten, waarbij het voorbeeld van de moeder het meest doet volgen. Personen met
een hoger opleidingsniveau zijn alleen bij receptieve participatie oververtegenwoordigd. Ongelijkheid wat betreft opleiding tekent zich bij
amateurkunst veel minder sterk af dan bij bezoek aan professionele
kunsten. Aan kunstbeoefening die discipline en geduld op de proef
stelt, wordt door een brede laag van de bevolking meer deelgenomen
dan aan de receptie van kunst. Bovendien blijkt er tussen deelname
aan amateurkunst en bezoek aan professionele kunst een positief verband te bestaan: bij gelijke sociale en culturele achtergrond bezoeken
de deelnemers aan cursussen en verenigingen vaker uitvoeringen dan
niet-deelnemers. Amateurs tonen daarbij een voorkeur voorhet kunstaanbod dat rechtstreeks bij hun speciale interesse aansluit. Die laatste
bevinding geeft extra reliefaan zowel de notie van Boekman dat arbeiders eerder interesse tonen voor het zingen in een koor of het bespelen
van een instrument in een muziekcorps dan voor een concert, als aan
het pleidooi van Kassies om zowel de harmonie van Biggekerke als het
Concertgebouworkest te subsidiEren. Beide activiteiten komen daarmee immers in elkaars verlengde te staan. Verder wordt met het
onderzoek de factor 'culturele hulpbronnen in het gezin' verbreed tot
de culturele gemeenschap waartoe leden van het gezin zich speciaal
voelen aangetrokken, met de invloed daarvan op kinderen.
56. P. van Beck en W. Knulst, De kunstzinnige burger. Onderzoek naar amateurisnsche
kunstbeoe#ning en cuturele interesses onderde bevolking vanaf 6jaar. Sociaal en Cultureel

Planbureau, Rijswijk I99I.
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2.5. SPOREN VAN CULTURELE EN LITERAIRE
SOCIALISATIE

Zoals de actief beoefende amateurkunst een positieve wisselwerking
laat zien met de passieve participatie in de kunst, zo heeft men ook de
beste herinneringen aan personen aan wie inwijdingen in de cultuur
zijn te danken. Willem Wilmink, die herhaaldelijk over zijn leer- en
leesmeesters heeft geschreven, bedankt in het voorwoord bij zijn
proefschrift de inwijder van het eerste uur, misschien wel omdat ze
altijd wordt overgeslagen:
'De juffrouw van de eerste klas, die me heeft leren schrijven en me
daarbij waarschuwde de o's niet te klein te maken, omdat ze anders
dichtslibden: dan waren ze blind, voegde ze er tot mijn grote schrik
aan toe, zodat ik nog steeds mijn o's extra groot schrij f.'57

Lieneke van Schaardenburg, dochter van een huisvrouw en een magazijnbediende, verhaalt in Meisjes uit mun straat van wat er van haar
jeugdvriendinnen is geworden. Cultuurparticipatie in de zin van
huiselijke omgang met literatuur, bezoek aan openbare bibliotheek en
winkelbibliotheek, het abonnement op de ARBO -reeks van de Arbeiderspers en het goede familievoorbeeld lijken bepalend voor wie, net
als zij uit de nette arbeidersstraat, tot de doorstromers in het onderwijs
zal behoren en wie niet. Zo luisterde ze graag naar haar
'opa wanneer hij operafragmenten zong, een vers van Vondel declameerde of, uit zijn hoofd, iets van Multatuli opzei. Hij leest de boeken
die hij uit de bibliotheek in zijn straat haalt niet alleen, hij probeert er
ook steeds met anderen over te praten.'58
Jaap Goedegebuure roept zijn grootvader in herinnering die als slager
onder het hakken en snijden hele gedichten van Staring en De Gene-

stet voordroeg, en zijn grootmoeder die niet was gediend van de
wereldse voordracht, door haar kleinzoon, van de bijbel en die er alles
aan deed om te voorkomen dat hij met zijn neus in boek of krant zat:
'Om zes uur het bed uit om hand- en spandiensten bij het slachten van
koeien en varkens te bieden, tussen de middag bestelde lendelappen
en soepbeentjes bij de klanten bezorgen, zodat op die manier het lezen
van fictie dankzij grootmoeder tot een verboden vrucht werd.'59
Na die inwijding in de literatuur is hij bij de leraar Nederlands voor57· W. Wilmink, Het venaderl ike kind. Over enkele gedichten van Henddk de Fnes
(diss. KUB). Amsterdam (Bert Bakker) I988, p. 9.
58. L. van Schaardenburg, Meisjes uit miin straat. Op zoek naaronze sociale kansen en
ambities. Amsterdam (Van Gennep) I988, pp. 97-98.
59. J. Goedegebuure, 'Weggelezen uit de zwaartekracht', in: Literatuur zonder leefuld,

9 (I995), nr. 33, PP· I4-I 5·
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goed thuis, en Goedegebuure richt dan ook een klein ereteken op voor
de cultuurspreiding van die man:
'Van der Poll was een van de pedagogen die erin slagen kinderen aan
het lezen te krijgen. Op een provincieschool met krap I30 leerlingen
wist hij op een buitengewoon wervende manier de eigentijdse Nederlandse literatuur aan de man te brengen. Hij ging er zelfs de boer mee
op, door lezingen te houden over de toen nog experimenteel hetende
poezie van de Vijftigers [...] Eigenlijk was Van der Poll een literair
missionaris die als zodanig wel gecanoniseerd zou moeten worden. 360

Opvallend in deze terugblikken is dat de genoemde initiaties niet uit
distinctie, maar op zichzelf worden gewaardeerd. Een cultuursocioloog die in zijn combinatie van de distinctietheorie van Bourdieu met
de civilisatietheorie van Elias de verwerving van cultuur evenzeer
vooral op zichzelfbeschouwt, is De Swaan. Dat leidt tot de observatie
dat er voorkennis is vereist om de commercidile cultuur te genieten6I
en dat een nylonstrekker vanwege de onregelmatige vierploegendienst
stopt met de repetities van de fanfare en met het kweken van kanaries.62 Daarnaast wijst De Swaan erop dat arme kinderen eeuwenlang
niet meer dan basaal onderricht kregen in lezen, schrijven, rekenen,
aardrijkskunde en geschiedenis, en een flinke portie ideologische of
godsdienstige vorming, terwijl rijke kinderen onderricht ontvingen in
vreemde talen, de letteren en de exacte vakken.63 De veronderstelling
van Ganzeboom dat tijd en geld er nauwelijks toe doen, hoort dus
thuis in het rijk der fabels.
De onderwijssocioloog Brands, promovendus van De Swaan, wijst
op nog een heel ander kostenaspect van de verwerving van cultuur.
Voor kinderen van laaggeschoolde ouders die met succes aan weinig
vertrouwde, hogere vormen van onderwijs hebben deelgenomen,
gaan de vele nieuwe culturele betekenissen soms ook ten koste van wat
ze van huis uit gewend zijn. Van dat leven met culturele verschillen
geeft hij pregnante voorbeelden.
De eerste keer doet hij dat aan de hand van de working class hero uit
De Tandeloze Tijd, die psychologie en filosofie gaat studeren om te begrijpen wat dieper zit dan de portemonnee. Wanneer de buurvrouw
van zijn moeder hoort dat hij doctorandus in de wijsbegeerte zal worden, belooft ze nog een tijdje in de buurt te blijven wonen, want'dan
60. J. Goedegebuure, 'De anonieme normen', in: H. Verdaasdonk (red.), De regels van
de smaak. Amsterdam Cloost Nijssen) 1985, PP· 48-58.

61. A. de Swaan, Kwalizeiris klasse. De sociale wordingen werkinguan her culturele smaakvenchil. Amsterdam (Bert Bakker) I985, P· 52
62. A. de Swaan, Een boterham met teuredenheid Gesprekken met arbeiders. Amsterdam

(Van Gennep) I97I, pp. 57-58
63· A. de Swaan, Zorg en de Staat. Weizijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en
de Verenigde Staten in de nieume tild. Amsterdam (Bert Bakker) x989, p. 6I.
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zit ik hier goed! Doctorandus
godsjongens nog aan toe'. Die gespeelde trots op 'de verheffing van de arbeidersklasse [...] en [op] het
verhoogde maatschappelijk aanzien van de buurt', slaat echter om in
agressie jegens het onbekende op het moment dat de held gefascineerd toekijkt hoe violisten op de televisie de Bolero van Ravel spelen
en de buurman hem ongenadig op zijn ziel trapt:
'die kerels doen niks als zagen. Ze zagen die kastjes dwars doormidden. Anders niks. Zagen, zagen, en nog eens zagen. Ze houen pas op
als alles in tweeen ligt. Eerder niet. Wat koop je daar nou voor?'64
De tweede keer dat Brands van het thema 'leven met culturele verschillen' in zijn dissertatie een puntig voorbeeld geeft, brengt hij minutieus in kaart hoe zeven kinderen van laaggeschoolde ouders die met
'succes' de onderwijsladder tot en met de universiteit beklommen,
steeds verder van huis vervreemd raken. Hij verbaast zich erover dat
juist in de onderwijswetenschappen nooit aandacht wordt besteed aan
de cultuuroverdracht in het onderwijs en aan invloed van de school op
het bekleden van latere, dominante maatschappelijke posities.65
De derde keer beschrijft hij hoe de leden van de popband Rowwen
Htze, anders dan Van der Heijden of de succesvolle academici uit zijn
dissertatie die hun geboortestreek verlieten, zich nauw verbonden
voelen met de polka-, wals- en marsmuziek van hun jeugd. Ze verkiezen hun dialect om over onderwerpen als de fanfaar te zingen, want:
. . .

'als er een beek door je dorp loopt, moet je niet over de Mississippi zingen'.66

Die dorpsfanfaar, altijd van de part:ij bij feesten en begrafenissen,
vormt voor velen in het dorp de muzikale initiatie, zoals voor de trom-
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pettist die als derde generatie in zijn familie lid bleeftotdat de fanfare
niet meer met het optreden met Rowwen Htze viel te combineren.
Rowwen Hdze heeft de fanfaremuziek en de accordeon uit hun jeugd
verankerd in de rock-'n-roll. Met een aardige variant op 'the poor
men's piano' van Flaco Jimenez noemt Rowwen H8ze het de 'penspiano'. Die penspiano kom je bij Ganzeboom niet tegen. Overigens
wel bij Bourdieu, de bron waaruit Ganzeboom put en met hem vele
andere cultuur- en onderwijssociologen. Dat is tekenend voor de klassebepaalde manier waarop de Nederlandse cultuursociologen Bourdieus La distinction interpreteren.

2.6. DISCUSSIE EN PERSPECTIEF

In het voorgaande is het onderwijssociologisch onderzoek na Van
Heek en het cultuursociologisch onderzoek sinds Boekman aan de
orde geweest. De pogingen tot cultuurspreiding lijken weinig succesvol. Weliswaar zijn er kleine verschuivingen opgetreden in de milieubepaalde deelname en is opleiding in de plaats gekomen van het
beroep van de ouders als meest bepalende factor, maar nog steeds
worden de hoog opgeleide elite en de middenklasse aangetroffen bij
kunstmanifestaties, en niet de laaggeschoolden. De cultuurspreiding
is mislukt, roepen de onderzoekers Bevers, Ganzeboom, Knulst en
Oosterbaan Martinius dan ook bijna in koor.
De vraag is echter of er in die relatie tussen onderwijskansen en cultuurspreiding en in de gerapporteerde effecten van dat spreidingsbeleid niet van een zekere eenzijdigheid sprake is.
In de eerste plaats valt het cultuurbegrip nogal ongereflecteerd
samen met de hogere cultuur: theater, concert, opera en de literaire
roman. Bovendien blijkt cultuur bij empirische toetsing van die impliciete opvatting neer te komen op datgene wat de maatschappelijke elite consumeert. Zo refereert Bevers bijvoorbeeld wel aan de ontstaansgeschiedenis van orkesten, maar niet aan die van koren, of vat Ganzeboom, zoals overigens ook door Wilterdink wordt opgemerkt, alleen
schouwburg- en concertbezoek op als cultuur en ziet hij televisie en
audio-apparatuur als niet-culturele tegenhangers.67 Het cultuurbe64· A.F.Th. van der Heijden, De gevarendnehoek, pp. 265-266, geciteerd in: J. Brands,
'Het prinsie en de belemmerde beweging. De Tandeloze Tijd van A.F.Th. van der
Heijden onderwijssociologisch gelezen', in: Vernieuwing, 45 (I986),nr. 9, Pp. 2-8.
65· J. Brands, Dig hceft nooit meer wat te leren. Levensverhalen van academicimet laaggeschoolde ouders (diss.

UvA). Nijmegen (suN) I992, pp. I7-IS.

66. J. Brands (samenstelling), Een sph'nter van de ziel. Rowfuen Hize en her gmte do,ps-

Nijmegen (suN) I995, P· I93
67· N. Wilterdink, 'Cultuurspreiding en milieu', in: Boekmancahier, I990, nr. 2/3,

verlangen.

pp. 60-63.
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grip dat uitgangspunt is bij de evaluatie van de cultuurspreiding, is dus
smal. Zo wijst Knulst op het uit elkaar groeien van onderwijs, kunsten
en wetenschappen, om die tweespalt vervolgens zelf te reproduceren.68 Aan vormen van cultuurspreiding die door het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen worden bekostigd, zoals Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, of de verbreiding van geletterdheid door onder
meer schoolbegeleidingsdiensten, gaat hij al evenzeer voorbij als aan
leesbevordering of de beoefening van amateurkunst.
In de tWeede plaats wordt dat smalle cultuurbegrip nog eens bekrachtigd wanneer kunstzinnige uitingsvormen in cultuursociologische analyses pas als hoogstaand gelden, indien daar enige complexiteit en sociale status mee gemoeid zijn. Daardoor spitst de participatie
zich toe OP topkunsten als opera, concert, theater, ballet en veel minder op de zogenaamde cultuur met een kleine c, omdat die eerder onderde amateurkunst met weinigsociale status wordt gerekend (de fanfare, de aquarelleercursus, de workshop gedichten schrijven). Verder
wordt de kloof tussen cultureel en vulgair, tussen waardevol en
triviaal benadrukt, wanneer items in vragenlijsten met het oog op complexiteit worden geschaald, en wanneer de gemeenschappelijke programma's van basisonderwijs en basisvorming niet worden opgenomen in vragenlijsten. Bovendien zet Ganzeboom de driedimensionale
indeling van Bourdieu om in een tweedeling en laat vervolgens voor
veel Franse voorbeelden de Nederlandse equivalenten weg.69 Als dat
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vooral gebeurt in het kwadrant dat de levensstijl en de smaak van het
volk in beeld brengt en niet in het'burgerlijke kwadrant' van de groep
met een hoog inkomen en grote culturele interesses, dan maakt dat de
kans op succesvolle cultuurspreiding in de eerste groep op voorhand
kleiner. Zo ontbreekt in dat kwadrant de accordeon als tegenhanger
van de piano en schitteren fanfare, koor, amateurtoneel, operettegezelschap, Paul de Leeuw ofRowwen H6ze door afwezigheid.
Ook Kraaykamp begunstigt een tWeedeling, ditmaal in wat er
wordt gelezen. Het begrip literaire roman bijvoorbeeld is in zijn onderzoek een verzameling individuele titelS. Maar gaat het over de lectuurgenres dan moeten enkele voorbeelden een indicatie geven van
het type boek waar het hier om gaat: als 66n pot nat dus. Met die algemene noemer kunnen oorlogsromans, historische romans, damesromans, detectives of strips niet meer onderling varilren naar de criteria die Kraaykamp hanteert.
In maatschappelijk opzicht leidt de tweedeling in de uitkomsten,
namelijk dat laagopgeleiden triviale lectuur lezen en hoogopgeleiden
literatuur, al gauw tot de conclusie dat cultuurspreiding aan lager
opgeleiden niet is besteed. Dat hoger opgeleiden van hun literatuurlessen zoveel hebben opgestoken dat ze tenminste de sociaal gewenste
68. Knulst, Advies cultuumvergeving (n. 4I), P. 58.
69. Kraaykamp en De Graaf, 'Sociale differentiatie in materitle en cultuurconsumptie: een kwestie van leefstijl' (zie n 55), P· 234; zie ook: H. Ganzeboom, Leefstijlen in
Nederland. Een verkennende studie. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk I988,
p. 22.
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antwoorden geven, lijkt anderzijds niet zo'n kunst, al zouden bij een
minder zwart-witte manier van vragen onder hen wellicht ook liefhebbers van triviale genres kunnen zijn aangetroffen. Evenzeer is denkbaar dat er een substantieel aantal historische romans, oorlogsboeken,
hobbyboeken of detectives in de reeks had kunnen staan waarbij de
scheidslijn tussen sociale klassen meer was vervaagd of grilliger was

verlopen. Zo had een detective van Appel of Highsmith tussen Van
der Heijden en Joyce, of omgekeerd een literaire roman als Hersenschimmen van Bernlef, De donkere kamer van Damocles van Hermans of
Pnde and Prejudice van Austen tussen de dokters-, de oorlogs- of de
kasteelromans terecht kunnen komen.
Minstens even interessant als het ontdekken van een dichotomie in de
voorkeuren van lezers met een verschillende opleiding zou het zijn om
na te gaan of lezers met een verschillend opleidingsniveau ook gemeenschappelijke voorkeuren hebben. In dat perspectief zou het aanbeveling verdienen om de leesperiode die beide groepen met elkaar
delen in de vragenlijsten Op te nemen zodat aan het licht kan worden
gebracht in welke mate de kinderliteratuur tot de gemeenschappelijke
leeservaringen behoort, en of lager opgeleiden met behulp van hinauflesen bij het klassieke erfgoed zijn uitgekomen.
Ongerellecteerd bleef verder de samenhang tussen de externe democratisering van het onderwijs en de deelname aan de cultuurspreiding, ook al blijkt opleidingsniveau telkens weer een van de belangrijke
determinanten van veel vormen van cultuurparticipatie. Het deel van
de bevolking dat vijftig jaar geleden hooguit de basisschool doorliep,
hoeft dankzij overheidsmaatregelen zijn kinderen niet via de leerschool van het leven en via avondcursussen de weg omhoog te laten
vinden en heeft zijn kinderen massaal door laten leren. De sociaal-culturele stijging van deze generatie als gevolg van het meeprofiteren van
de kunstzinnige vorming in en buiten het onderwijs blijkt vergeten,
wanneer wordt gesteld dat de verdeling van cultuurbezoekers over sociale klassen dezelfde is gebleven als enige decennia geleden. Of ze
wordt wel gesignaleerd, maar anders benoemd, zoals Ganzeboom
doet:
'Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is in de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen en als gevolg daarvan is ook het
niveau van de culturele competentie van de bevolking voorzover af-

hangend van de genoten opleiding, gestegen. Het gemiddeld hoger
opleidingspeil zal zodoende een stijging van de gemiddelde deelname
aan cultuur tot gevolg moeten hebben gehad. Het is goed hierbij aan
te tekenen dat daaruit niet volgt dat de cultuurspreiding ook is toegenomen.' (p. 2 I)
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Toch is er minstens evenveel reden om te concluderen dat de cultuurspreiding w61 is toegenomen, zij het via de blijkbaar onopvallender
verlopende sociale stijging in het onderwijs. Cultuurspreiding heet
kennelijk alleen cultuurspreiding als de cultuur afdaalt naar nog niet
eerder bediende lagere sociale klassen en opleidingsniveaus, niet als

de burgers hogere opleidingsniveaus bereiken.
Het doel van cultuurspreiding, zo zou de redenering kunnen worden samengevat, was niet-deelnemers in de gelegenheid stellen participant te worden. Cultuursociologen zelf hebben erop gewezen hoe-

zeer de in het onderwijs bijgebrachte kennis en vaardigheden van
invloed zijn op cultuurdeelname. Niet-deelnemers via het onderwijs
daartoe in staat stellen wordt blijkbaar niet meer als cultuurspreiding
beschouwd.

Het probleem is natuurlijk dat bij onderwijsniveau als maat in de
analyses, dit zelf geen teken meer is van geslaagde sociale stijging.
Longitudinaal onderzoek, dat in het schoolloopbanenonderzoek heel
gebruikelijk is in combinatie met uiteenlopende cohorten, zou in een
zorgvuldige analyse van de sociale klassen die primair tot het publiek
van de cultuurspreiding worden gerekend, dan ook zeker plaatsgehad
moeten hebben om vergaande conclusies over het al dan niet slagen
van cultuurspreiding te trekken. Temeer omdat met de geciteerde
voorbeelden van Wilmink, Van Schaardenburg, Goedegebuure, Van
der Heijden en Rowwen Hdze de culturele socialisatie niet zozeer
tegemoet komt aan distinctiedrift, als wel aan intrinsieke interesse.
Zulke voorbeelden attenderen erop dat La distinction van Bourdieu
niet zozeer een etiquetteboek is voor sociale stijgers, als wel een
demasqu6 van klassebepaalde, culturele mores. Die visie blijkt indirect uit het voorstel tot hervorming van het Franse onderwijs waarmee
het Colldge de France in I984 onder redactie van dezelfde Bourdieu
reageerde op het verzoek van president Mitterand om de contouren te
schetsen'van het onderwijs van de toekomst, de meest universele literaire en artistieke cultuur integrerend met de meest moderne wetenschappelijke inzichten:70
In dat voorstel tot modernisering van het onderwijs gaan 'vormen
van uitmuntendheid' samen met premies voor de meest kansarmen,
om te voorkomen dat die belanden op 'stortplaatsen voor... gedeklasseerden'. Vandaar het voorstel tot een nationaal cultureel minimumprogramma dat met langdurige scholing in tenminste 66n kunstzinnige activiteit vasthoudt aan de Verlichtingsidee van een universele cultuur waarmee mensen al vroeg kennismaken, onder meer door een
aanbod van grafische en verbale technieken in de peuterleeftijd.
70. Collage de France, 'Voorstellen voor het onderwijs van de toekomst', in: Comenius,
nr. 21, lente I986 , PP' 32-54.
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Zo'n vroege introductie in verbale en grafische technieken bood het
project Dichter bO' kinderen van de Tilburgse Andreasschool. In dat
project hielpen dichters, met name Ienne Biemans, Hans en Monique
Hagen en Willem van den Vrande, kinderen bij het schrijven van
gedichten. Grafici, onder wie Jac de Kok en Marieke van der Schaar,
gingen vervolgens met de kinderen op de computer aan de slag om van
de gedichten samen met tekeningen van kinderen prentbriefkaarten te
maken met een trefzekere compositie, een fraaie vlakverdeling en een
speelse belettering.
Door zo'n project hoeft met culturele geletterdheid niet te worden
gewacht tot in het literatuuronderwijs van het voortgezet onderwijs de
bokken van de schapen zijn gescheiden, alsof de Republiek der Letteren een literaire standenmaatschappij zou zijn. Het project heeft een
vergelijkbare strekking als het voorstel waarmee De Jager, in navolging van Kodaly, reeds op de kleuterschool het muziekonderwijs laat
beginnen: je dient muziek niet naar de mensen af te laten dalen, maar
mensen naar muziek te laten stijgen. Het brengt de suggestie van De
Swaan om kunstenaars een tijd lang te detacheren bij een specifiek
publiek in praktijk en laat kinderen, in de geest van Boek :nan, in de
samenwerking met kunstenaars en onderwijzers ontdekken wat Lucebert bedoelde toen hij schreef: 'poazie is kinderspel'. Daarbij wisten,
denkend aan Van Heeks Het verborgen talent, ook kinderen met minder dan vijf talenten zich volgens de directeur van de school door dat

kinderspel aangesproken:

'Projecten als "Dichter bij kinderen" zorgen volgens ons voor de jus in
de degelijke onderwijsschotel, met zulke projecten hou je het onder-

wijs spannend en zijn een paar weken van gewoon mooie dingen
maken een beloning voor de inzet van de kinderen en die van onszelf.
Wat ons extra deugd doet is dat nogal wat taalzwakke kinderen met
bekroonde gedichten naar voren zijn gekomen. Ook creatieve vakken
dragen kennelijk bij aan zorgverbreding. Maar, ik kan het niet ontkennen: je moet er als team wel wat werk voor over willen hebben. We
houden dan ook van onderwijs waar je het net zo warm van krijgt als
die ballon in dit fraaie gedichtje van Floor de Vries (5 jaar), dat door
Kim Weytmans werd geillustreerd (I I jaar):
Rose-zon

warm pf-pf
ballon.'71

7I. P. Mooren, 'Poezie A la carte. Een gesprek met Jan Stoel', in: Langs de lange Lindelaan. Opstellen overjeugdliteratuuren leesonder«is. NBLC,Den Haag I998, pp. 2I8-227;
eerderin Leesgoe,d, I993, nr. I, pp. 24-30·
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HOOFDSTUK 3

Cultuurspreiding en leesbevordering

3.I. INLEIDING
De introductie van Bourdieu in Nederland heeft bij de cultuursociologische interpretatoren van deze auteur de vraag opgeroepen of de
ware Bourdieu wil opstaan: de Bourdieu van de kunst voor de elite of
die van de kunst voor de massa? Een vergelijkbare vraag in de onderwijssociologie had kunnen luiden: de Bourdieu van de reproductiethese ofvan de culturele hulpbronnen? Zulke vragen geven steun aan
de kritiek van Bourdieu op de compartimentering in de wetenschap:
'Men kan een schier eindeloos aantal gevallen opnoemen waarin de
kunstmatige versnippering van het kenobject - meestal langs realistische scheidslijnen die door bestuurlijke of politieke grenzen worden
opgelegd - het voornaamste obstakel vormt voor een waarlijk wetenschappelijk begrip van de zaak:I
Van zo'n kunstmatige versnippering van het kenobject is sprake wanneer onderwijssociologen de verwerving van het schrift bijvoorbeeld
niet als een cultureel socialisatieproces beschouwen en cultuursociologen bij cultuurspreiding voorbij gaan aan de aard en hoeveelheid
van het genoten onderwijs (zie hoofdstuk 2). Deze verkokering is
ongetwijfeld mede het gevolg geweest van gescheiden ministeries voor
Cultuur en Onderwijs. De 'realistische scheidslijnen' zijn met de hereniging van Onderwijs en Cultuur in 66n ministerie wel opgeheven,
maar de introductie van leesbevordering als integratie van literaire
kunst en leesonderwijs, van de ontwikkeling van literaire competentie
en van leesvaardigheid in de Letterenbriefbleek desondanks een klas-

siek conflict op te roepen 'tussen de nieuwkomers die proberen de
gesloten toegangsdeuren open te breken en de machthebbers die proberen hun monopolie te verdedigen en concurrentie buiten te sluiten'.2 In dit geval was de rol van nieuwkomer weggelegd voor de lezers
en hun organisatie en de rol van machthebber voor de schrijvers en
hun organisatie. Die constellatie wijst op een verschillend gewicht dat
schrijver en lezer krijgen toegekend zoals in de volgende paragrafen zal
blijken uit het beeld dat de literatuursociologie, de literatuurwetenschap en de literaire kritiek, de bibliotheek en de boekenbranche, het
I. P.

Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegn Amsterdam (Van Gen-

nep) 1989, p. 50·

2. Bourdieu, 'Enkele eigenschappen van velden', ibidem, p. I7I

63

onderwijs en het overheidsbeleid daarvan te zien geven. De verkenning in die paragrafen wordt toegespitst op de status van de jeugdliteratuur en van de jeugdige lezer in het grensverkeer met zowel de literatuur voor volwassenen als met triviaal geacht leesgoed.

3.2. BOURDIEU EN DE LITERATUURSOCIOLOGIE

Behalve de onderwijs- en cultuursociologen schenken ook literatuursociologen aandacht aan het werk van Bourdieu. In Nederland is het
vooral de verdienste van empirisch georienteerde literatuursociologen
als Verdaasdonk en Van Rees, dat inzichten van Bourdieu hun toepassing vinden in het onderzoek naar het functioneren van de literaire kritiek en, in iets mindere mate, van typen uitgeverijen.3
Voor het thema van dit hoofdstuk is vooral het essay De vluchtigheid
van literamurrelevant, waarin Verdaasdonk het verwerven van boeken
als een leerproces ziet, met een frappant verschil in boekkeuze tussen
laag- en hoogopgeleiden.4 Hij constateert dat laagopgeleiden vooral
boeken over gezondheid en gezin of kook- en hobbyboeken kiezen, en
hoogopgeleiden een voorkeur hebben voor boeken over mens en
maatschappij of geschiedenis en kunst. Dat doet hem sterk denken
aan de utilitaire respectievelijk esthetische habitus die laag- en hoogopgeleiden volgens Bourdieu te kennen geven tegenover artistieke
producten. Toch verwerpt Verdaasdonk die verklaring omdat de
habitustheorie van Bourdieu niet empirisch zou zijn gefundeerd en
circulair zou blijven. Hij laat het bij de constatering van samenhang
tussen functioneel gerichte keuzepatronen in de boekaanschaf en in
activiteiten zoals klussen in en rond het huis door laagopgeleiden, en
esthetisch gerichte keuzepatronen in de boekaanschaf en in frequent
museumbezoek door hoogopgeleiden. Verdaasdonk brengt het verschil in boekkeuze wel in verband met opleidingsniveau, maar benut
dat verschil in scholing niet als verklaring voor de genoemde samenhang. Toch betreft het leerproces voor laagopgeleiden vooral onderwijs met een praktische oriEntatie en voor hoogopgeleiden eerder
onderwijs met een esthetische orientatie. Dit verschil in onderwijservaring hoort tot de empirische fundering van Bourdieu's habitustheo-

3. P. de Glas, Nieutoe lezers voor het goede boek. 'De Wereldbibliotheek' en 'Onttoikke-

ling/DeArbeidmpers' voor 1940 (diss. KUB). Amsterdam (De Wereldbibliotheek) I989.
W. de Nooy, Richringen en Lichringen. Literaire dass,yicaties, netwerken, instituties
(diss. KuB). Rotterdam (Erasmus Drukkerij) I 993; S. Janssen, In het licht van de
knriek. Vanaties en patronen in de aandacht van de literatuurkntiek voor auteurs en hun
werken (diss. Ku B). Hilversum (Verloren) I994
4. H. Verdaasdonk, De vluchtigheid van literatuur. Het verwerven van boeken als cultureel
gedrag. Amsterdam (Bert Bakker) I 989
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1

rie, maar die theorie wordt als circulair van de hand gewezen, terwijl
het verwerven van boeken toch een leerproces heet. In dat proces kan
jeugdliteratuur de strikte scheiding helpen doorbreken tussen wat er
door laag- en door hoogopgeleiden wordt gelezen; voorzover ze een
kans krijgt in de levensfase waarin iedereen nog aan hetzelfde onderwijsproces deelneemt. Maar hoe staat de literatuurwetenschap en de
literaire kritiek, het literatuuronderwijs en het overheidsbeleid daar
tegenover?

De literatuurwetenschapper Laurense houdt in haar dissertatie de
literatuurwetenschap en de literaire kritiek als eerste verantwoordelijk
voorhet strenge onderscheid tussen 'echte' en 'triviale' literatuur.5 Zij
verwijst daarvoor onder meer naar het centrale axioma waarop Maatje zijn handboek Literatuurwetenschap baseerde: teksten worden pas
tot het literaire corpus gerekend als ze fictioneel en esthetisch waardevol zijn.6 Hetzelfde fictionaliteitscriterium dus waarmee Kraaykamp
literaire en niet-literaire fictie van elkaar onderscheidde en hetzelfde
waarderingscriterium waarmee hij literaire fictie w61 van individuele
voorbeelden voorzag en niet-literaire fictie als ongedifferentieerd
beschouwde. Maatje dient hier, hoe indirect ook, tweemaal als maatstaf.

Laurense, die nog geen gebruik kon maken van de studie van
Kraaykamp, vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het belang dat de
samenleving hecht aan het onderscheid tussen hoge en lage literatuur.
Wordt de maatschappelijke ongelijkheid tussen hoger opgeleiden die
hoge literatuur lezen, en lager opgeleiden die lage literatuur lezen,
daardoor niet bestendigd? Laurense noemt dat de literaire intolerantie in de samenleving. Voor een nader begrip van dat verschijnsel vergelijkt ze de autonomie-esthetica van Adorno en de sociologische
esthetica van Bourdieu met de wortels van de dichotomie tussen
waardevolle en triviale literatuur in de Verlichting.
Laurense begint met een schets in vogelvlucht hoe de literatuur aan
het einde van de achttiende eeuw nadrukkelijk tot taak kreeg om lezers
van nog weinig waardevol geachte literatuur via scholing (hinaujlesen)
hun smaak verder te laten ontwikkelen. Daartoe werden positieve
effecten aan de hoge en negatieve effecten aan de lage literatuur toegekend. Zo stonden kranten en feuilletons die in de leesbehoefte van
de 'halfontwikkelde' burger voorzagen, al gauw symbool voor het
algemeen cultureel verval en moesten canons (leeslijsten) voorkomen
dat ook de gegoede jeugd daaraan ten prooi viel.
5. M, Laurense, Literaire inrolerantie. Een onderzoek naar het hoe m waarom van het
verschil tussen 'echre'en 'triviale'literatuur (enkunsO (diss. Groningen),I993
6. F. Maatje, Literatuumetenschap. Gron<Wagen van een theorie van het literaire werk.
Utrecht (A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij) I976
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Vervolgens situeert Laurense, samen met Bourdieu, het ontstaan
van de moderne dichotomie in de esthetica van de Verlichtingsfilosoof
bij uitstek, Kant. Diens Kntik der Urteilskraft wordt in La distinction
van een sociologische kritiek voorzien zoals de ondertitel 'Critique
sociale du jugement' te kennen geeft.7
Kant meent dat elk mens volgens dezelfde universele structuren
van de menselijke geest belangeloos oordeelt in de esthetische kunstgenieting en utilitair in het zinnelijk gebruik van kunst. Dat universaliteitspostulaat mist volgens Bourdieu niet alleen elke empirische fundering maar is ook klassebepaald, omdat de zuivere smaak aan de
intellectuele fractie van de heersende klasse wordt toebedeeld en de
onzuivere, dit wil zeggen zinnelijk-aangename smaak aan het volk.
In plaats van die tweedeling prefereert Bourdieu een driedeling: de

'gout legitime' voor de hogere klasse, de 'gout de ntcessitt' voor de
lagere klasse en de'gout moyenne' voor het maatschappelijk midden.
Daarbij wordt in de heersende economische klasse, waar kunst niet als
luxe wordt ervaren, de legitieme smaak voorgesteld als een aangeboren talent alsof die smaak niet hoeft te worden verworven. Naast de
luxe-smaak van de hogere klasse, zoals het bezoek aan theater of opera 'in vol ornaat' of de aanschaf van het unieke, niet reproduceerbare
kunstwerk, rekent Bourdieu de ascetische voorkeur van intellectuelen
en kunstenaars voor het autonome kunstwerk eveneens tot de legitieme smaak. Daartegenover staat de 'goft de ndcessitd' van 'het volk',
dat met zijn voorkeur voor functionele meubels en substantieel voedsel, nuttige cadeautjes en realistische kunst van de nood een deugd
weet te maken. De 'gout moyenne' of'smaak van het maatschappelijke midden' neemt met kunstsoorten als film, jazz, strips, sciencefiction of thriller een middenpositie in.
De 'gout de nacessita' komt in de literaire kritiek alleen aan bod,
wanneer een rekkelijke opstelling inzake wat wel en geen literatuur is
daarvoor de ruimte geeft. Het toppunt van rekkelijkheid leek echter
bereikt toen Goof Verhoef wekelijks in de boekenbillage van Vnj
Nederlandverslag deed van de boekverkoop in een kiosk annex tabakswinkel. Goofbesprak liefdesverhaalen fantasy, moppenboek en denksport, christelijke roman en Drentse streekroman, familiesaga en doktersroman, vaderschapsboek en hou-je-taai-boekje, zweefboekje en
sterrenbeeldboekje, kookboek en hobbyboek. Hij liet het niet bij wat
er werd aangeschaft, maar gafook aan waarom en door wie, zoals een
moppenboekje door een vertegenwoordiger, verlegen om nieuwe bin-

nenkomers.

7. P. Bourdieu, La disnnction. Cntique sociale dujugement. Parijs (Minuit) I979· Zie ook
P. Bourdieu, 'Vorwort zur Deutschen Ausgabe', in: Diefeine Untenchiede. Knnk der
geseUschajitichen Urtedskraf Frankfurt (Suhrkamp) I994, PP· II-I5.
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De rubriek spotte zozeer met de ongeschreven mores van de literaire kritiek dat het wel een persiflage moest zijn. Toen Goofs corner met
een voorwoord van Wim de Bie als boek verscheen, was het iedereen
duidelijk dat het een cabareteske comddie humaine betrof.8 Dat het
onderwerp zich daartoe leent wijst op een literair klimaat waarin de
literatuurwetenschap, de literaire kritiek en het literatuuronderwijs
lage en hoge literatuur nog altijd streng van elkaar gescheiden houden.
Het boek kan ook worden gelezen als een reportage over de onderkant
van de hedendaagse, literaire samenleving.
In de op volwassenen geEnte overzichten van Bourdieu en Verhoef
is de jeugdcultuur, met name de jeugdliteratuur, absent. Dat roept de
vraag op hoe in de verschillende instituties werd gedacht over smaak
en smaakontwikkeling van jeugdige lezers. Er stonden immers al
recensies van jeugdliteratuur in de 'Republiek der Letteren' van Vr#
Nederland toen Goof er als recensent aantrad, en er tekende zich daar
al enige tijd een eigen literaire canon af. Dat doet een ommekeer vermoeden in literatuurwetenschap, literaire kritiek en literatuurgeschiedenis. Die mogelijke ommekeer wordt in volgende hoofdstukken
nader verkend.

3.3. DE BIBLIOTHEEK EN

DE BOEKENBRANCHE

Schneiders laat zien dat de bibliotheek pas na verloop van tijd een
openbaar instituut werd, dankzij diverse, uiteenlopende initiatieven.9
In de achttiende eeuw was collectieve lectuurvoorziening een zaak van
het particuliere initiatief, met de verlichte burgerij, veelal politiek
gemotiveerd, als animator van tal van leesgezelschappen en soms ook
van volksbibliotheken. Tegelijk groeide het inzicht dat de bibliotheek
een algemeen belang dient. Rond het midden van de negentiende
eeuw nam de roep tot stimulering van het lezen door de overheid toe.
Thorbecke vond het echter ongewenst dat lezen door de Gemeentewet werd voorgeschreven. Zo bleeftot laat in de negentiende eeuw een
tweedeling bestaan tussen enerzijds leeskabinetten en'heerenleesmusea' voor de burgerij waarin Aletta Jacobs niet welkom was - en
anderzijds volks- en fabrieksbibliotheken.
De vraag naar openbare, niet aan stand gebonden leeszalen viel met
de uitbreiding van het algemeen kiesrecht en het aantal kiesgerechtigden echter steeds moeilijker te negeren. De leeszaalbeweging kreeg bij
-

8. W. de Bie, De boekcomer van Goof Verhoef De verzameue lectuurkrineken van een
tabakszuinkelier Amsterdam (De Harmonie) I988.
9. P. Schneiders, Lezen uoor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland. NBLC, Den Haag I990.
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elke verkiezing meer politieke steun en wist in I907 een eerste rijkssubsidie in de wacht te slepen, met algemene toegankelijkheid als
voorwaarde.

Toch zou tot ver na de Tweede Wereldoorlog niet meer dan 5 probevolking lid zijn van de openbare bibliotheek, al die tijd
een deftig instituut met weinig boodschap aan kind en platteland. Dat
is in I990 heel anders, wanneer 30 procent van de volwassen bevolking lid is en bijna I00 procent van de jeugdigen tussen vijfen achttien
jaar. De spectaculaire groei onder de jeugd iS te danken aan de subsidiering van het jeugdbibliotheekwerk in I 956, de oprichting van Provinciale Bibliotheekcentrales ook voor gemeentes met minder dan
30.000 inwoners in I96I en de instelling van het gratis lidmaatschap
voor de jeugd in I975· Dat alles plaatst Schneiders, anders dan Kraaykamp, niet in het perspectiefvan horizontale en verticale cultuurspreiding. Kraaykamp vindt de horizontale spreiding over het land, heel
wat meer geslaagd dan de verticale, over de maatschappelijke klassen:
laagopgeleiden hebben veel minder van de bibliotheekvoorziening
geprofiteerd dan gemiddeld- en hoogopgeleiden, al spelen inkomensverschillen daarbij nauwelijks een rol. I0
In I976 nam de ledenvergadering van het Nederlands Bibliotheek
en Lectuur Centrum het besluit om zich als jeugdbibliotheek voortaan in te zetten voor de ontplooiingskansen van alle kinderen. Zes
jaar eerder, in I970, waren de studiedagen voor jeugdbibliothecarissen in Woudschoten gewijd aan het thema'de toegankelijkheid van de
jeugdbibliotheek voor iedereen'. Rupp, een jaar eerder gepromoveerd
op Opvoeding tot schoolweerbaarheid, hield toen het bibliotheekwerk
cent van de

deze spiegel voor:

'Voorzover het bibliotheekwezen medeplichtig is aan de onrechtvaardigheid van onze maatschappij, kan zij gaan werken aan haar hervorming, hervorming van gebouwen en inrichting, maar ook van de
denkbeelden van het personeel en van de opleiding. UI
Eerdere berichten van pioniers in het jeugdbibliotheekwerk gaven ook
enige aanleiding tot zo'n mentaliteitsverandering. Zo moesten, volgens Kluit, kinderen in de jaren twintig 's zomers in het Park in Rotterdam eerst hun handen in de 'emmer' met zeep wassen voordat ze
boeken mochten lenen. En zo begon volgens Ledeboer het hinauflesen
na de Tweede Wereldoorlog te Amsterdam, in de Zaal, aan de Wijde
Steeg, met de populaire lectuur van Freddy Hagers, Guus Betlem,
Cissy van Marxveldt en Johan Kievit en kon je pas bij de betere fictie

Io. G. Kraaykamp, 'Wie maken gebruik van de bibliotheek? Sociale spreiding van
cultuur door bibliotheken', in: Bibliotheek en Samenleving, 1992, nr. 9, pp. 275-277
I I. J. Rupp, 'Toegankelijkheid van de jeugdbibliotheek voor iedereen', in: De Openbare
Bibliotheek, I3 (I970), PP· 345-347·
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komen'na een glazen toegangsdeur te zijn gepasseerd, in de Inlichtingenkamer, waar ook de non-fictie en een naslagcollectie stond opgesteld'.

I 2

Veel invloed op de verbreding van de lezerskring ging er uit van de
organisatie van de eerste kinderboekenweek in I 955 en van het initiatief van Jannie Daane in I968 tot het schoolbibliotheekwerk ('deze
leesbacillen rondstrooien in een klas is nog veel effectiever').13 Van
grote betekenis voor de bibliotheek als laagdrempelige instelling werd
in I984 de deelname aan het Onderwijsvoorrangsbeleid en de zorg
voor makkelijk leesmateriaal voor kinderen met leesproblemen.
Desondanks kritiseerde Van der Roer, staffunctionaris van w v c,
de aandacht voor kwalitatieve uitlening en hekelde Blokland, eerder
stafmedewerker van wvc, de al te markgerichte ori8ntatie.I4 Leesbevordering als middel tot cultuurspreiding werd volgens de laatste
ondergraven door cultuurrelativisten als bibliotheekmedewerker
Prins, die op gezag van Verdaasdonk de toekenning van kwaliteit door
sociale en niet door intrinsieke kwaliteiten bepaald vond. Is FreemanSmulders en Van Kasbergen vonden die stellingname echter niet in
overeenstemming met de doelstellingen van het bibliotheekwerk in
I6
het algemeen, en het jeugdbibliotheekwerk in het bijzonder.
DE BOEKENBRANCHE

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, wordt met enige regelmaat gesteld dat er van de cultuurspreiding weinig terecht is gekomen. Die
conclusie betreft doorgaans de geringe participatie in de podiumkunsten. Volgens Knulst zou ook de deelname aan de bibliotheek tekortschieten, waarbij de laatste vooral de spreiding van het niet-literaire
aanbod zou verzorgen en de boekhandel juist meer die van het literaire segment. Dat werd echter niet nader gefundeerd. Zo'n analyse was
toen ook nauwelijks te verwachten omdat de boekhandel niet rechtstreeks als partner in het letterenbeleid werd beschouwd. De boekenbranche komt dan ook niet voor in de tweejaarlijkse evaluaties van het

I2. P. de Haas, 'Jettie Kluit', in: Pioniers van het jeugdbibliotheekwerk. NBLC, Den Haag
I986, pp. 32-35; B. Popma-Kraan, 'Nel Ledeboer', ibidem pp. 39-43·
13' J. Thiel-Schoonebeek, 'Jannie Daane', ibidem, pp. 50-56.
I4' F. Stein, 'wvc wil investeren in cultuur. Interview met F.A. v.d. Roer; in: Bibliotheek en samenleving, I992, nr. 9, pp. 265-269; H. Blokland,'Meer tempel en minder
agora. Een cultuurpolitieke opdracht voor de openbare bibliotheken', ibidem,
PP. 270-274·
I5' H. Prins, 'Collectievorming zonder eenduidige criteria', in: BibRotheek en Samenleving, II (I983), nr. 3, PP· 58-62; H. Prins, 'De notie "kwaliteit" in cultuurbeleid en
bibliotheekbeleid', ibidem, nr. 9, pp. 25 I-256; H. Prins & W. De Gier,'Management
en collectiebeleid', ibidem, I2 (I984), nr. 3, PP· 83-88.
I6. A. Freeman-Smulders en W. van Kasbergen'Kriteria voor kollektievorming', in:
Bibliotheeken Samenleving, I984, nr. II,pp. 323-326.
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s c p, in tegenstelling tot distributiekanalen als de audiovisuele media.
Daarnaast typeren boekwetenschappers de activiteiten van boekhandel en bibliotheek zelden ofnooit met het woord cultuurspreiding.

Zo komt het woord bij Van Selm niet voor. Het begrip speelde trouwens invroegereeuwen geen enkele rol. Zelfs in een recente dissertatie
over Van Oorschot ontbreekt de term, terwijl Van Oorschot als berucht subsidietijger bij het verwerven van overheidssteun voor menig
Verzameld Werk toch dankbaar gebruik zal hebben gemaakt van dat
passe-partout.17 De erkenning van de eigen bijdrage van de boekenbranche aan de leescultuur zou nog een tijd op zich laten wachten.

De Glas laat in zijn dissertatie zien hoe De Wereldbibliotheek
(voortaan DWB) en Ontwikkeling/De Arbeiderspers (voortaan AP) in
de eerste helft van de twintigste eeuw cultuurspreiding avant la lettre
in praktijk brachten.18 De Glas typeert de voor toen hoogst ongebruikelijke boekproductie en boekverkoop als cultuurspreiding A la Boekman, die zelfin zijn dissertatie de Vondeleditie Van D WB als voorbeeld
noemde voor het subsidieren van literaire boekuitgaven. Een publicatie die de DwB enerzijds bij de nationale Vondelherdenking in I937
een eredoctoraat voor redacteur De Klerk zou opleveren, en die
anderzijds nog jaren later als een financiele molensteen om de nek zou
hangen.

Zo'n discrepantie tussen imagovorming en bedrijfsrealiteit zet De
Glas aan tot terughoudendheid in het formuleren van een samenvattend fondsprofiel en tot het schenken van alle aandacht aan fondsvorming als basis voor die beeldvorming. Zonder dit blijven typeringen
ook al gauw een slag in de lucht, zoals het oordeel van Bevers, dat
arbeiders uit culturele afkeer niet aan het literaire aanbod van DWB
zouden hebben deelgenomen. Uitgaven als de Vondeleditie kunnen
ook te zware kost hebben geboden.
Wat de werkwijze van een uitgeverij betreft verwijst De Glas naar
de studie van Bourdieu over de korte omloopcyclus van bestsellers bij
Laffont als uitgever van publieksboeken, en de lange omloopcyclus
van kwaliteitsboeken bij Minuit als uitgever van avant-gardeliteratuur. I9 Van dat contrast maakt De Glas al evenmin gebruik als van het
spanningsveld tussen cultuurspreiding en distinctie, ondanks een korte typering van La distinction. Toch is de interne subsidiering van de
Vondeluitgave veelzeggend voor het imago dat DWB zocht, ook al
vormden de tien delen in de jaren dertig zo'n 20 A 30 procent van de
waarde van de gehele voorraad (op een totaal leverbaar fonds van 700
I7· B. van Selm, Inzichten en vergezichwn. Zes beschouwingen over her onderzoek naar de
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Amsterdam (de Buitenkant) I992; G.J. de
Vries, G.A. van Oorschot als uitgever van poizie. Amsterdam (Van Oorschot) I995
I8. De Glas, Nieuzzle lezers voorhetgoede boek, I989 (zie n 3)
I 9. Bourdieu, 'De produktie van geloof, in: Opstellen, I989 (n. I), pp. 246-283.
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A 900 titels). Het publiek had er weinig boodschap aan, zo het er al
geen drempel in zag.
Het streven naar enerzijds distinctie en anderzijds cultuurspreiding
kan ook een rot spelen in de keuze om als auteurs- of als seriefonds te
functioneren. Zo geniet een auteursfonds in het algemeen meer prestige dan een seriefonds zoals een auteur meer waardering geniet dan
een lezer. Dat verschil in prestige spreekt ook uit de kwantitatieve analyse waarmee De Glas voor het onderscheid tussen huis- en gastauteurs pas bij 50 procent van het gepubliceerde werk een grens trekt en
bijvoorbeeld niet bij 80 procent. Maar ookbij die lage grens weet D WB
(en Ap) geen auteurs van naam als huisauteur duurzaam aan zich te
binden (Vondel uiteraard niet te na gesproken). Volgens De Glas is
dat een sleutelprobleem. Maar was het dat wel?
Auteursexclusiviteit valt moeilijk te rijmen met een uitgeverij als

boekenclub, als instituut voor schriftelijk onderwijs of als prijsbreker
die de succesvolste titels bij andere uitgevers wegkaapt ten behoeve
van eigen series. Zulke formules bieden geen plaats aan elke titel die
een auteur produceert, zoals dat gewoon is bij een auteursuitgeverij,
of aan elke titel in non-fictieseries. Bij het niet zo geringe non-fictiesegment van 40 procent zou de uitgever op veel paarden tegelijk wedden, maar hoe die race is afgelopen valt niet te lezen. Wel merkt De
Glas op dat de fondssegmenten taal- en letterkunde, kunst en muziek,
wijsbegeerte en wiskunde met de meeste titels op kop gaan, op enige
afstand gevolgd door meer maatschappelijk en praktisch gerichte
rubrieken. Dat gegeven vormt geen aanleiding om het funds in de
bewoording van Bourdieu te typeren als een fonds met een 'gout legitime', een 'gout de ndcessitd' of een 'gout moyenne'.
De sociale differentiatie van het publiek kwam althans, zonder acht
te slaan op specifieke smaken, aan de orde toen Simons, de directeur
Van DWB, na tien jaareen tussenbalans opmaakte en vaststelde dat het
volk buiten het bereik van de Maatschappij was gebleven. De uitgeverij moest volgens hem aan een lezerskring denken van'meer ontwikkelden met beperkte inkomens' zoals 'geschoolde arbeiders, onderwijzers, ambtenaren, kantoorpersoneel, artiesten, journalisten en
plattelandsbewoners'. Die geschoolde arbeiders werden in I9I8 en
I924 met de volgende annonce voor de Arbeidersjaarreeksen warm
gemaakt:
ZELF-ONTWIKKELING

Arbeiders! Hebt ge nog niet gehoord van onze GOEDKOPE JAARREEKSEN?

Zij bevatten elk ongeveer een 25-tal van onze beste boeken, zoodanig uitgekozen dat elke opvolgende reeks moeilijker lectuur bevat dan
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de voorgaande, zoodat men zich geleidelijk zelf tot het lezen der
zwaarste boeken kan opwerken. Bovendien is de keuze zoo, dat elke

reeks zooveel mogelijk afwisseling biedt (Romans, Novellen, Gedich-

ten, Tooneelstukken, Reisverhalen, Opvoeding, Staatkunde, Natuurleven, etc.). Men behoeft niet met reeks I te beginnen, maar kan elke
reeks krijgen die men wenscht.' (geciteerd naar De Glas, p. 90)

Al wordt er binnen dit parcours van hinaujlesen tot en met 'het lezen
der zwaarste boeken' de nodige afwisseling in genres geboden, toch
ligt het accent op de literaire genres. Dus geldt de 'gout legitime' eerder dan de 'gout de ntcessita'. De hellingshoek van de reeksen is echonderzocht en daarmee ook niet de kans op overschatting van
de leescompetenties van arbeiders.
Hoe moeilijk het toen ook voor een uitgever zal zijn geweest om
gedifferentieerd rekening te houden met literaire en andere competenties van de diverse lezers, toch is de mate waarin uitgevers de leesvaardigheid en de leesinteresses van het publiek werkelijk weten te
verheffen een cruciale graadmeter voor cultuurspreiding als uitgeefmotief. Het is niet de geringste verdienste van De Glas die een standaard stelt voor fondsreconstructie en pionierswerk verricht voor cultuurspreiding als uitgeefmotief dat de lezer die paradoxale conclusie
uit zijn prachtige studie op kan maken.
Dat pionierskarakter bleek eveneens uit de internationale conferentie in I 994 van experts in het onderzoek naar lezers en leescultuur,
met onder meer aandacht voor thema's als de leesnotities van een
Haagse schoolmeester in de zeventiende eeuw, de relatie tussen leesgewoonten en sociaal milieu, de democratisering van het lezen in de
negentiende eeuw of de politiserende verzuiling van de leescultuur in
de twintigste eeuw.20 Congres en boek beloven het begin te zijn van
een integrale Geschiedenis van het boek in de Lage Landen, waarin de
geschiedenis van de lezer niet zal worden vergeten, zowel onder de elite als in 'de lagen daaronder, tot aan de rafelige benedenrand, van
half- en zelfs ongeletterden toe' (p. 3II). Reeds bij dat begin bleek de
dichotomie van een zich emanciperende volkscultuur en een elitecultuur al te simpel: telkens kwam er een tussencultuur op de markt,
alleen al vanwege het algemeen belang dat aan bepaalde genres werd
gehecht. De nieuwe lezers van het goede boek krijgen zo steeds meer
ter niet

contouren.

Jan Blokker schreeftwee studies over diverse aspecten van de boekenbranche. De eerste studie droeg de aan Nijhoff ontleende titel De
20. Th. Bijvoet e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leesculmur.

Nilmegen (su N) I996.
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zuond'ren werden zuoord en dreven verder, de tWeede kreeg de van de
reclame overgenomen titel De kwadratuur van de kmattareep.2I De
onderscheiden herkomst van die titels typeert de tweespalt van een op
culturele standing gestelde branche die pas op termijn meer met reclame en marketing te maken zou krijgen. Daardoor duurde het ook een
hele tijd voordat de boekhandel, verenigd in de Stichting Collectieve
Propaganda voor het Nederlandse Boek (voortaan C P N B) zich rechtstreeks toI de lezer zou gaan wenden. In I930 was dat nog met een dag
in het teken van het boek, een jaar later met een hele week. Zes jaar

later werd er al driftig gespeculeerd op koninklijke erkenning, maar
die hoop zou pas na de Tweede Wereldoorlog in vervulling gaan toen
er met de komst van prinses Juliana en prins Bernhard naar het boekenbal'eindelijk vorstelijkbloed door de propaganda-aderen' vloeide.
Tegelijk werd van het jaarlijkse Boekenbal gevreesd dat het boek als
High Societyspektakel slechts'binnen de salonsfeer' zou worden aangeprezen, terwijl 'buiten een onnoemelijk groter mensenmassa naar
de verlichte vensters staat te kijken. Het wordt nu tijd de trappen van
de Stadsschouwburg afte dalen en de Jordaan te bezoeken' (p. 89).
Dat laatste idee vond echter geen gehoor bij Leefiang, directeur van
boekhandel Broese Kemink inUtrecht, die als voorzitter van de CPNB
meer dan twintig jaar het boegbeeld van deze stichting zou vormen.
Volgens Leefang moest de massa omhoog komen en de literatuur niet
worden opgedrongen aan een publiek dat daar geen affiniteit mee
had:

'Waarom laten wij de mensen toch niet rustig begaan die hun geluk en
plezier vinden in kippenhouden of duivenmelken, in wielerwedstrijden en voetbalcompetities, in het verzorgen van hun tuin of hun hengelsport? Waarom, als zij zich er zo goed bij voelen? Waarom moeten
wij hen met alle geweld en ten koste van veel geld en moeite iets gaan
brengen waar ze geen behoefte aan hebben en wat ze niet missen?
Waar bemoeien wij ons eigenlijk mee?' (p. IO8)
Tegelijk bleef Leeflang met Muzenboekjes onder middelbare scholieren, de jaarlijkse Kinderboekenweek of de driejaarlijkse Staatsprijs
voor jeugdliteratuur op zoek naar nieuwe lezers. Hij koos daarbij niet
voor de kwattareep, maar voor het kwalitatieve boek en voor cultuurspreiding die als een olievlek heel langzaam uit zou dijen. Toch ging
dat velen in de branche te traag, met het oog op de grote groepen die
nog altijd geen boekwinkel binnen durven te gaan. Daarom werd de
campagne in I965 op de leest geschoeid van diverse leesgewoontes:
'«Lezen is fijn", zegt Jan de bestsellerspeller. "Romantisch", zegt Joke
2 I. J. Blokker, De wond'ren werden zuoord en dreven uerder. Honderdjaar informatie in
Nederland, I889-1989 Deventer/Amsterdam (Kluwer/Contact) I989; J. Blokker, De
kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar coilectieve propaganda poor her Nederiandse
Boek. CPNB, Amsterdam I990.
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de liefdesgeschiedenisverslindster. "Spannend", zegt Frans de detectivelezer. "Enig", Zegt Ellie de humorproefster. "Sensationeel", zegt
Peter de science-fiction-fan. "Jofel", zegt Wilma de dokterromansassistente. "Verrukkeluk", zegt Fien de kookboekensmulster. "Eng",
zegt Miep de Griezelverhalenluster. "Wijs", zegt Joris de klassiekenkenner. "' t Einde", Zegt Gerard de streekromangrasduiner. "Gezellig", zegt Sophie de familieromanminnares.' (pp. I45-I46)
Maar ofde C PNB nu een voorkeur had voor de standing van de'hogere literatuur' ofvoor de lage drempel van de'trivialere' genres, volgens

Blokker zou het bijna een eeuw lang allemaal lood om oud ijzer zijn,
want'een kwart van de Nederlandse bevolking [is] met geen stok aan
een boek te krijgen'. Dat kwart bestond volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau in I993 overigens uit reeds bijna de helft van de bevolking...

3.4. ONDERWIJS

Aandacht voor de per sociaal milieu verdeelde participatie in de literaire cultuur is schaars in het onderzoek naar de effectiviteit van cultuurspreiding en in het letterenbeleid van de overheid. Deels komt dat
voort uit het feit dat de maatregelen waarmee de overheid, behalve de
productie ook de consumptie van literatuur wilde stimuleren, niet tot
cultuurbeleid werden gerekend. Daartoe behoort allereerst de zorg
van de overheid voor een zo brede basis van geletterdheid dat potentille deelnemers aan een leescultuur ook echt lezers w6rden. Het bijbrengen van leesvaardigheid werd formeel niet als een bijdrage van de
overheid aan de leescultuur opgevat, omdat die verantwoordelijkheid
met de splitsing van de desbetreffende ministeries niet bij het ministerie van Cultuur maarbij dat van Onderwijs hoorde. En tegelijk met de
overheersende aandacht in de literatuur voor de auteur als producent
stond binnen de leescultuur de lezer als consument in het letterenbeleid heel lang buitenspel. Daarmee werden maatregelen die het ministerie van Onderwijs midden jaren tachtig meende te moeten treffen
tegen teleurstellende resultaten op het gebied van het leesonderwijs
heel lang niet als een noodzakelijke voorwaarde voor een leescultuur
gezien. Toch zouden de tegenvallende resultaten, waaruit bleek dat
Nederland niet zo geletterd was als men dacht, een belangrijk motief
worden voor zowel de Letterenbnefals de oprichting van de Stichting
Lezen, waarover straks meer.
Onder anderen Doornbos wees er in Opstaan tegen het zittenblijven
op dat jaarlijks ongeveer IO procent van de basisschoolleerlingen vastloopt in het proces van aanvankelijk lezen. Hammink & Kohlen toonden aan dat I tot 4 procent van de volwassenen in Nederland als anal-
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fabeet zou moeten worden aangemerkt. Het speciaal onderwijs, vooral het LOM-onderwijs, groeide als kool. En volgens de voorstudies
voor periodieke peiling van het basisonderwijs zou tenminste 7 procent van alle basisschoolleerlingen aan het einde van de basisschool
nagenoeg geen van de functionele lees- en schrijftaken naar behoren
weten te maken en wellicht nauwelijks minimaal geletterd kunnen

worden genoemd. 22
Net zoals de overheid oog zou krijgen voor uitvallers in het leesonderwijs, zo zou ook de openbare bibliotheek zich in de verspreiding
van het literaire erfgoed ervan bewust worden dat zij een instelling
voor iedereen behoort te zijn met zo min mogelijk drempels. Dat een
laagdrempelige voorziening samen kan gaan met de culturele functie
van de bibliotheek leert het voorbeeld van war 'Makkelijk Lezen' is
gaan heten.

Een van de voorvechters voor integratie van het kwalitatieve kinderboek in het leesonderwijs aan zwakke lezers was Heleen Kernkamp-Biegel. Toen bleek hoe ongeschikt diverse veel gebruikte teksten en kinderboeken waren voor de groep leerlingen met ernstige
leesproblemen (tenzij ze bij voortduring boeken zouden lezen die qua
inhoud en thema eerder geschikt waren voor een veel jongere leeftijdsgroep), nam zij zich voor een reeks boeken te maken voor deze leerlingen. Ze liet zien dat technisch toegankelijke teksten konden worden
bezorgd van de klassieken onder de jeugdliteratuur: De baron uan
Munchhausen, Alleen op de wereld of Schateiland.23

Een soort omgekeerde Ganzeboom zou je kunnen zeggen: wel de
hooggewaardeerde cultuur, maar zo min mogelijk complexiteit. Haar
initiatief dat meteen de steun van de bibliotheekwereld zou krijgen,
werd later met het vignet'Makkelijk Lezen' verbreed toI een type boeken dat de drempelverlaging van de bibliotheek waar zou maken en
een herkenbare serie titels in de collectie op zou leveren. Het vormt
een van de voorbeelden waarmee de openbare bibliotheek in nauwe
samenwerking met diverse pioniers in het onderwijs uitdrukking gaf
aan cultuurspreiding en tegemoet kwam aan de diverse leescompetenties in de samenleving. Die voorbeelden werden lang niet altijd naar
waarde geschat. Zo voorzag het tweejaarlijks rapport van het Sociaal
en Cultureel Planbureau in I984 de collectionering van het volgende
commentaar: 'Hoewel de educatieve bedoelingen nooit echt zijn ver22. K. Doornbos, Opsman tegen her zinmbl#ven. Den Haag (Staatsuitgeverij) I970;
J. Kurvers & K. van der Zouw, In de ban van her sch«ft. Over anagabetisme en afabensering in een tweede mal. Amsterdam/Lisse (Swets & Zeitlinger) I990.

23· J. Kurvers & P. Mooren, 'Ter inleiding', in: C. van Rees & P. Mooren (red.), Makkelijk Lezen. Tilburg (Zwijsen) I990, pp. I5-32, H. Kernkamp-Biegel,'Boeken voor
moeilijk lezenden. Omzien en vooruit kijken', in: P. Mooren & H. Verdaasdonk (red.),
Spee,punt lezen. Tilburg (Zwiisen) I987, PP IOI-II4-
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laten, zijn openbare bibliotheken zich meer en meer gaan richten op
een brede publiekswerving (vooral onder de jeugd), waartoe het
assortiment boeken aanzienlijk werd verruimd en de selectie naar
kwaliteit in feite werd opgeheven.' (p. I92)
In die kenschets wordt voorbijgegaan aan de moeite waarmee interne consensus is bereikt om de openbare bibliotheek als een instelling
te zien voor de leesbehoefte van iedereen, en waarmee bijvoorbeeld
het concept'Makkelijk Lezen' in de praktijk gestalte werd gegeven.24
Dat gestalte geven vond min of meer gelijktijdig plaats met het toenemen van het inzicht in leestekorten, dankzij de ontwikkeling van disciplines als orthopedagogiek ofremedial teaching, en van de instrumenten om die tekorten ook ondubbelzinnig vast te stellen. Inhakend op
die ontwikkeling nam de ARBO (Adviesraad basisonderwijs) het initiatief tot het nascholingsbeleid Speerpunt Lezen om ook potentiifle
uitvallers in het leesproces op te sporen met behulp van observatiemiddelen, vorderingsoverzichten en beheersingslijsten uit het project
Preuentie van leesmoeilijkheden, en op basis van zo'n diagnose van de
leesvaardigheid vervolgens uitzicht te geven op tenminste een minimale vorm van geletterdheid.25
Maar niet zonder eenzijdigheid. Zo bleef onopgemerkt dat leren lezen niet alleen diagnostiseren en differentiLren is, maar ook motiveren
en stimuleren tot deelname aan een leescultuur. Er werd in de bestrijding van ongeletterdheid dan ook niet gekozen voor een tweesporenbeleid waarin de toenmalige ministeries van Wvc en 0&w hun respectievelijke projecten leesbevordering (bibliotheek- en kunstbeleid)
en speerpuntbeleid lezen konden bundelen. Zo 'bevestigt de eenzijdige keuze voor het speerpuntbeleid de al bestaande verkokering van de
ministeries en de instellingen die in het verlengde daarvan werken'.26
Toch was er aan de basis, in de uitvoering van diverse stimuleringsprogramma's, nauwe samenwerking ontstaan tussen vormen van onderwijs en sociaal-culturele instellingen zoals de bibliotheek.

In het vorige hoofdstuk werd al gewezen op het stimuleringsprogramma dat in de jaren zeventig door het Innovatieproject Amsterdam onder
leiding van Van Calcar werd opgezet.27 Dat project kenmerkte zich,
24. Openbare Bibliotheken. Watwil men er mee,NBLE, Den Haag I983·
25· Het moet ons een zorg zijn. Advies over zorguerbreding in het onderwijs. Adviesraad

voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
Zeist (Onderwilscentrum) I984; D. van Dongen (samenstelling, z.j.) Naschotingspakkerpreventie van leesmoeilrykheden. Instituut voor onderwijskunde, Nijmegen z. j.
26. P. Mooren, 'Ter inleiding', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Spee,punt
Lezen. Tilburg (Zwijsen) I987, PP· 7-I5; A. van der Wissel, 'Zinvol leren lezen',
ibidem, pp. II5-I22.
27· C. van Calcar, Innovan'eprojecrAmsterdam. Deel I I. Tussenstand. Amsterdam
(Van Gennep) I976.
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wellicht meer dan het tweetal andere grote projecten, door veel aandacht voor 'language arts', taalervaringsonderwijs, het zelf schrijven
van teksten, werken met taaldrukken en aan de Engelse 'infant
schools' ontleende werkwijzen. In die periode van veel taak-analytische aandacht voor het onderwijs in de onderbouw, voor leesvoorwaarden, voor structurering en geprogrammeerde instructie werd
deze werkwijze veel minder enthousiast ontvangen dan Van Calcar
mogelijkerwijs in het tijdperk van de 'ontluikende geletterdheid' van
de jaren negentig ten deel had kunnen vallen. In de externe evaluatie
van het project werd de staf gebroken over de onorthodoxe vorm van
evalueren in het Ip A-project en werd er gewezen op de tegenvallende
resultaten aan het einde van het basisonderwijs.
Van Calcar orienteerde zich daarna als buitengewoon hoogleraar
namens de Van Leerfoundation steeds meer, in het voetspoor van
Bourdieu, op de sociaal bepaalde samenhang tussen diverse culturele
praktijken met betrekking tot lezen en stellen als twee kanten van de
medaille die geletterdheid heet. Zo laat hij zien hoe twee bovenbouwgroepen basisschool, vier weken lang, in verhaal en tekening met het
28
boek De vergeten straat van Louis Paul Boon bezig waren.
Deze vormen van culturele geletterdheid, die na de negatieve evaluatie van het IPA-projeCt een tijd lang in de programmering van
onderwijsvoorrang, althans in de officiele evaluatie, weinig kansen
kregen, kwamen weer volop in de belangstelling met de wisseling van
de wacht, die zich via het begrip'ontluikende geletterdheid' zou manifesteren in zowel theorie als praktijk van de inwijding in het schrift.
Toen bleek dat de meer op deelvaardigheden van het technisch lezen
gerichte training van leesvoorwaarden minder effectief was dan men
hoopte, werd onder meer nagegaan welke ervaringen de kinderen die
wel moeiteloos hun weg vinden in de diverse aspecten van de schriftcultuur, zoal opdoen in hun jonge jaren. Naar voren kwam dat een
veelzijdige kennismaking met alle mogelijke uitingsvormen van
schriftgebruik en het inspelen op de spontane belangstelling van kinderen en hun interesse in het zelf schrijven relevant zijn voor later
schoolsucces. Inmiddels is ook aan het licht gekomen dat kinderen die
zowel thuis als op de kleuterschool op voor hen zinvolle wijze in aanraking komen met allerlei vormen van schriftgebruik meer belangstelling ontwikkelen voor geschreven taal en minder snel achterstand
oplopen wanneer het echte lezen aan bod komt.29 En tenslotte bleek
dat het voorlezen van verhalen en het gebruik van prentenboeken de
28. C. van Calcar, 'De bewaarde leugens', in: M. van Erp en J.K. Koppen (red.),
Ondergijs, Arbeid, Creativiteit en Cultureel Kapitaal. Ideeen uit het werk van Co van
Calcar. sco,Amsterdam I987, PP· I05-I33·
29. S. Heath, 'What no bedtime story means: narrative skills at home and at school',
in: Language in Society, I982, nr. II, pp. 49-67·
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verschillen in taalontwikkeling tussen kinderen (die veelal een gevolg
zijn van verschillen in het thuismilieu op juist dit punt) een heel eind
kunnen vereffenen.3° De inwijding in de schriftcultuur vindt nu veel
meer dan vroeger plaats door een brede kennismaking met vormen
van schriftgebruik, inclusief het aan de leeftijdsgroep aangeboden
'culturele programma': boodschappenlijstjes, potlood en papier,
naambordjes, opschriften, etiketten en briefkaarten en ook voorlezen,
versjes, liedjes, spelletjes, platenboekjes en prentenboeken. In prentenboeken wordt het jonge kind steeds vaker tot een actieve rol in de
schriftcultuur uitgedaagd door met het leren lezen het verlangen op te
roepen om zelf deel te nemen aan het communicatieproces dat met de
inwijding in het schrift tot de mogelijkheden behoort.
Lang voordat de introductie van 'ontluikende geletterdheid' in
Nederland als een paradigmawisseling wordt beschouwd, vestigt
Rupp in zijn dissertatie Opvoeding tot schoolzueerbaarheid al de aandacht op zulke cultuur-pedagogische patronen. Hij gaat uitvoerig na
hoe sociale milieus in dat opzicht van elkaar verschillen.3I Via een
enqu6te en een interview informeert hij onder meer naar de visie van
de ouders op het maatschappelijke perspectief van het eigen milieu,
naar de wijze waarop ze met de ervaringen van hun kind in de eerste
periode in groep drie (toen de eerste klas) omgaan, of ze hun kind
voorlazen toen het klein was en ofze dat nog steeds doen. In het mondeling interview stond de omgang tussen ouders en kinderen centraal,
bijvoorbeeld in de vorm van vragen over wat ouders en kinderen doen
in hun vrije tijd en tijdens de vakantie, over speelgoed en eigen speelruimte, het aantal keren per dag dat er gezamenlijke bezigheden zijn,
zoals maaltijden gebruiken, karweitjes doen, uitstapjes maken, samen
spelletjes doen, huiswerk maken, of over hun contacten met de
school. Daarnaast gaat Rupp in op de omgang met boeken, het boekenbezit van de kinderen (kunt u een paar titels noemen?) of het lidmaatschap van de bibliotheek.
Rupp stelt niet alleen vast dat ouders van kinderen die redelijk tot
goed presteren op school in vergelijking met die van zwakke presteerders veel meer impulsen geven aan de cognitieve ontwikkeling van
hun kinderen, veel meer betrokken zijn bij de school en het schoolgaan van de kinderen en meer geneigd zijn positieve veranderingen
waar te nemen bij hun kind, maar ook dat die verschillen de laagste
milieus uitdrukkelijk onderscheiden van de overige (Rupp onderscheidde in totaal zes verschillende milieus). Vooral bij de laagste twee
tekent zich het onderscheid op alle cultuurpedagogische aspecten
30. C. Snow e.a., 'Mother's speech in three social classes', in: Journal of Psychotinguistic
Research, 5 (I983),PP· I-20.
3I, J. Rupp, Opuoeding totschoolweerbaarheid (diss. Utrecht). Groningen (Wolters-

Noordhoff) I97I
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scherp af, vergeleken met de hogere milieus. Zowel het voorlezen aan
het kind als het zelf lezen van de krant voegen zich in dat patroon. De
wijze waarop met het kind wordt omgegaan in de vorm van voorlezen,
spelen van gezelschaps- en woordspelletjes, geven van ontwikkelingsspeelgoed en boeken, het kind leerzame dingen vertellen en naar voor
het kind interessante plaatsen gaan, laat een schril contrast zien tussen
de allerlaagste (ongeschoolde) bevolkingscategorieen en alle overige.
Hij gaat daarmee niet in detailin op de omgang met geschreven taal en
het boek, al zijn de gegevens over voorlezen (vroeger en nu), over boekenbezit (kopen of lenen), over het lidmaatschap van de bibliotheek
en over het eigen leesgedrag niettemin illustratief.
Van Lierop-Debrauwer neemt in haar dissertatie 66n onderdeel
van de door Rupp breed benaderde socialisatie onder de loep: de literaire socialisatie.32 Zij doet dat door middel van een schriftelijke
enquete bij meer dan 500 kinderen van klas 4,5 en 6 (nu groep 6,7,8)

en daarnaast bij 99 ouderparen. Verder analyseert ze aan de hand van
vier casestudies het literaire klimaat en het voorleesgedrag in vier verschillende gezinnen via participerende observatie.
De meeste vragen die de kinderen kregen voorgelegd, hadden betrekking op de bemoeienis van de ouders met hun eigen lezen (moedigen je ouders je aan tot lezen?; als je een boek gelezen hebt, praten jullie er dan thuis over?), op voorleesgedrag van ouders toen ze nog klein
waren en nu (lezen ze je alleen voor?; wat lezen ze voor?; wanneer lezen
ze voor?; hoe verloopt het voorlezen?), over zelfverzonnen verhalen
vertellen (doe je dat wel eens?), tV-kijken (welke programma's?) en op
spelletjes die thuis al dan niet worden gedaan. De ouders kregen vra-

gen over hun bemoeienis met het lezen van het kind, aard en frequentie van voorlezen en andere activiteiten gezamenlijk met de kinderen
ondernomen, zoals tv-kijken of spelletjes doen en daarnaast over boekenbezit en achtergrondgegevens als opleiding, werk en inkomen. De
data werden om diverse redenen niet in alle opzichten (gedetailleerd
uitgewerkt naar) verschillen tussen sociale milieus. In de eerste plaats
stonden de gegevens uit de kinderenquete die nadere analyse niet toe,
vervolgens was de verdeling over sociale milieus bij de ouderenqu6te
onevenredig (maar vierouders uit het hoogste milieu), en tenslotte lieten de opleidingsgegevens slechts een grove indeling naar midden en
laag toe (lo/lbo/mavo zonder diploma versus mavo/havo/mbo/vwo).
Uit de in een bijlage opgenomen kruistabellen blijken de verschillen
tussen sociale milieus significant voor de interesse van kinderen in wat
ze lezen, voorhet boekenbezit van volwassenen en voor de voorlees- en

vertelfrequentie. Meer dan de helft van de lager opgeleiden geeft bij32, H. van Lierop-Debrauwer, Ik heb her wel injouw stem gehoord. Over de rot van
hetgezin in de hteraire socialisatte van kinderen (diss. Leiden). Delft (Eburon) I990.
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voorbeeld te kennen minderdan drie keerper week voorte lezen, bij de
andere twee opleidingsniveaus zegt de meerderheid iedere dag voor te
lezen. Meer dan de helft van de hoger opgeleiden vult in m66r dan I50
boeken in huis te hebben, op het laagste opleidingsniveau vult slechts I
gezin van de I 5 ondervraagde dat in. Desondanks wordt in de samenvattende conclusie benadrukt dat geen 'als... dan'-conclusies mogen
worden getrokken omdat familiale interesse en opvoedingsstijl milieuomstandigheden kunnen compenseren, zoals een voorbeeld van moeder en dochter uit een van de vier cases illustreert. Die cases tonen overigens zonneklaar dat het gezinsklimaat van eminent belangisvooreen
brede literaire en culturele vorming.
Van den Broek brengt de leescultuur in kaart in een aantal gezinnen
van uiteenlopende sociaal-culturele herkomst.33 Ze stelde in totaal 64
ouders van kinderen van groep 3 waaronder I o allochtone ouders en
2 I ouders met hooguit 1bo-opleiding een groot aantal vragen over hun
cultuur-pedagogisch patroon. Dat waren vragen over de aanwezigheid van speelgoed en gezamenlijke spelactiviteiten, de omgang met
boeken in het algemeen (eigen leesgedrag, belang dat aan lezen wordt
gehecht), voorlezen (frequentie, wanneer begonnen), koop- en leengedrag (lidmaatschap bibliotheek, abonnementen, aantal boeken) en
het gebruik van prentenboeken in het gezin. Daarnaast verzocht ze
ouders uit een lijst met namen van prentenboekenmakers als Bruna,
Ahlberg, Carle of Ungerer de auteurs aan te kruisen die ze kenden.
Vooral wat betreft de omgang met boeken bleken er enkele significante verschillen op te treden tussen enerzijds de hoger geschoolde
ouders en anderzijds de lager opgeleiden (autochtoon en allochtoon).
Bijna de helft van de ouders uit een laag sociaal milieu zegt nooit voor
te lezen (tegen nog geen 6 procent uit een hoog milieu), ouders uit een
laag milieu beginnen nagenoeg nooit voor de eerste verjaardag van het
kind met voorlezen (de meeste anderen wel), het lage milieu heeft
minder boeken in huis, minder abonnementen (er is overigens geen
verschil in abonnementen op kindertijdschriften) en bijna de helft
heeft geen prentenboeken in huis, tegen slechts 7 procent uit het hoge
milieu. De aantallen informanten zijn te beperkt om de gevonden verschillen te kunnen generaliseren voor Nederlandse arbeidersgezinnen
en allochtone gezinnen. De gegevens lijken er echter op te wijzen dat
in een aantal opzichten het contrast tussen allochtone leerlingen en
I.25-leerlingen groter is dan tussen deze laatste en I.00-leerlingen (zie
p. 26). Het antwoord'nooit' bij de vraag ofde kinderen worden voorgelezen, wordt bijvoorbeeld niet aangekruist door ouders van 'I.25
33· M. van den Broek, 'Het Prentenboek in de Gezinspraktijk. Over de leescultuur
in gezinnen in relatie tot milieufactoren'. Doctoraalscriptie Irtterenfaculteit KUB
Tilburg, I993·
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leerlingen', wel door de helft van de allochtone ouders. Van de prentenboekenmakers blijkt alleen Bruna door meer dan 40 procent van
de ouders uit een laag milieu gekend te zijn, uit een hoog milieu kennen verscheidene personen ook Ahlberg, Blake, Briggs, Carle, McKee,
Ross, Steig.

Kurvers en Lemmens tonen aan dat het beeld van Turkse en
Marokkaanse gezinnen als gezinnen waar geen speelgoed is, geen boeken zijn en geen op de ontwikkeling van de kinderen gerichte interactie plaatsvindt, er een is dat te veel wordt gegeneraliseerd, gebaseerd
op de ervaringen met de eerste generatie volwassen immigranten.
Kurvers en Lemmens onderzochten onder meer de omgang met kleuters in allochtone gezinnen van de tWeede generatie, waarvan de
ouders in Nederland waren opgegroeid.34 Zij stellen onder meer vast
dat die socialisatie voor een deel heel anders verloopt dan het beeld
dat er doorgaans van wordt opgeroepen, doet vermoeden. In tweederde van de gezinnen blijken tenminste enkele kinderboeken in huis te
zijn, in de helft van de gezinnen wordt tenminste een paar keer per
week voorgelezen en in eenderde van de gezinnen af en toe. Ouders
die voorlezen motiveren dat met de opmerking dat het goed is voor de
ontwikkeling van hun kind, ofdat hun kind voorlezen leuk vindt.
De gegevens uit deze laatste onderzoeken vormen een aardige aanvulling op enerzijds het onderzoek dat door Rupp is uitgevoerd naar
de cultureel-pedagogische opvoeding in verschillende milieus in brede zin, en het onderzoek verricht door Van Lierop-Debrauwer naar de
literaire socialisatie in vier gezinnen.

Onderzoek naar de context en de effecten van leesbevordering is
schaarser dan de aandacht voor het terrein doet vermoeden. Als uitzondering op die regel verscheen in I990 het verslag over hoe, en met
welk effect er op 2I onderwijsvoorrangsscholen in de periode tussen
I987 en I989 aan leespromotie was gewerkt. Er vond onder meer via
interviews een inventarisatie van activiteiten plaats en in de groepen 6,
7 en 8 werd een leesmotivatietoets, een toets begrijpend lezen en een
vragenlijst afgenomen. Voor verantwoord effectonderzoek had, zo
zeggen de onderzoekers, een v66r- en een nameting plaats moeten
vinden en een controlegroep geselecteerd moeten worden. Ze zijn
daarom voorzichtig in de formulering van hun conclusie: de leerlingen
zijn meergaan lezen, maarde onderzoekers weten nietzeker ofdat een
effect is van de leespromotie-activiteiten.35

34· J. Kurvers & G. Lemmens, Leergeld van een generatie. Tweede generatie Marokkaanse
en Turkse moeden over taalfrimuledng van kleuters. Ministerie van wvc, Rijswijk I992.
35· M. de Haan & W. Kok, Hoe moriveerjekinderen tor lezen?Het e#ect van leespromotie
op de leesmotivatie en de lees»quenne van leerlingen op OVB-scholm. ISOR, Utrecht I992.
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GEZINSINTERVENTIE

Na de genoemde particuliere initiatieven van onderzoekers zijn de
laatste jaren diverse projecten opgezet die vooral in de vroege kinderjaren en in de onderbouw van het basisonderwijs publieke aandacht
vragen voor de kinderliteratuur. Voorbeelden daarvan zijn het Rotterdamse project Nia storen, ik lees en het landelijke project Boekenpret.
Het Rotterdamse project was door wvc uitdrukkelijk bedoeld als
proeftuinproject, om te bezien op welke wijze een landelijk leesbevorderingsbeleid samenwerking tussen verschillende instellingen op literair en cultureel gebied in gang zou zetten. Daarbij werden diverse
media en middelen ingezet om het boek, de bibliotheek en het lezen
(meer) onder de aandacht te brengen van Rotterdamse kinderen tot
tien jaar die daar te weinig aan toe waren gekomen. Er werden tv-programma's gemaakt, boekencontainers geplaatst, cursussen gegeven
over lezen en voorlezen, een Leeskrant opgericht en een wachtkamerproject begonnen in consultatiebureaus, zes prentenboeken ontwikkeld in drie talen, en er werd veel informatie geboden. Uit een te laat
opgezette evaluatie bleek dat het project maar ten dele de gestelde
doelen had bereikt. Mali, de directeur van de Rotterdamse stichting
Kunstzinnige Vorming die het project co8rdineerde, bestreed voor
een deel de uitkomsten van die evaluatie en betreurde vooral dat de
betrokken instellingen niet eerder gebruik hadden gemaakt van de al
bestaande uitstekende samenwerking met het onderwijs.36
In het daarop aansluitende, opnieuw door wvc gesubsidieerde
project Boekenpret werd de aandacht geconcentreerd op noties als
voorschoolse educatie, het belang van de primaire socialisatie en van
culturele hulpbronnen in het gezin. Het programma, dat inmiddels
wordt uitgevoerd in een groot aantal steden ten behoeve van jonge
kinderen tot zes jaar en hun opvoeders, is bedoeld om in een samenwerkingsverband van bibliotheken, consultatiebureaus, dagverblijven, peuterspeelzalen en basisonderwijs zowel de instellingen die zich
bezighouden met jonge kinderen als de gezinnen te betrekken bij het
voorlezen en lenen van prentenboeken. Voor beide programma's zijn
consultatiebureaus ingeschakeld in overeenstemming met de volgende stelling van Van Lierop-Debrauwer bij haar dissertatie:
'Vanwege de lage drempel lenen consultatiebureaus zich bij uitstek
voor lees- en boekpromotie. Het is om die reden te betreuren dat deze
mogelijkheid tot op heden nauwelijks is benut.'
Behalve in de wachtkamerprojecten worden gezinnen ook in projec36. H. Mali, "'Niet storen, ik lees", een Rotterdams project', in: H. van LieropDebrauwer, P. Mooren, P. Quelle en H. Verschuren (red.), De kunst van her lezen.
NBLC, DenHaag 1994; zie ook: Leesbevordenngonder de toep. Evaluatie van hetproject
'Nier storen, ik lees'. Rotterdam I99I, H. van Lierop-Debrauwer, 'I esbevordering:

wordt het doel bereikt?', in:
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ondersteund door paraprofessionals. Tevens worden er oudercursussen gegeven.37 Met deze interventies in
het opvoedingsmilieu van het gezin en via de wijkcentra in dat van
gezinnen in achterstandssituaties is de overheid binnengetreden in de
sfeer van het gezin. Bevoogding is, zoals Kloprogge voor leesbevordering in het algemeen erkent, bij zulke gezinsinterventies een onvermijdelijk gegeven. Leesbevorderaars moeten zich dat terdege realiseren
en door zoveel mogelijk bij de doelgroep aan te sluiten toch een emancipatoir elan zien los te maken.38

3.5. LETTERENBELEID

Een soortgelijke, vooral op lezers gerichte ontwikkeling als in het
onderwijs en in de literaire socialisatie speelde zich af in het let:terenbeleid. De Nota Letterenbeleid van I988, een nota met een lange aanlooptijd, vormt daar een belangrijke mijlpaal in. Zo gaf Berger, hoofd
Letteren van het ministerie van wvc en auteur van de nota, al Op 29
juni I984 in een interview in het Boekblad te kennen dat het klassieke,
op auteurs afgestemde letterenbeleid meer mark[gericht zou worden:
'We zijn bezig het "leesbevorderen" van de grond te tillen. Want je
kunt natuurlijk aan die inkomenskant bij schrijvers wel blijven pompen, wanneer de boeken niet verkocht worden is dat water naar de zee
dragen. Als je als overheid dan weet dat er op dat terrein al heel wat
instrumenten voorhanden zijn - de bibliotheken, de CPNB, het Letterkundig Museum of Schrijvers-School-Samenleving - dan moet je
proberen die samenwerking te bevorderen en te structureren om van
al die activiteiten zo veel mogelijk rendement te krijgen.'
Drie jaar later, op 3 november I987, vond op initiatief van de Nederlandse Boekverkopersbond het congres 'Leesbevordering, overdaad
of noodzaak' plaats.39 Een congres als marsroute voor de diverse
betrokken partijen, zoals de ministeries van wvc en Onderwijs en
Wetenschappen, de koepelorganisatie van bibliotheken, het N BLC,
Schrijvers-School-Samenleving (s s s), de Boekverkopersbond en de
Vereniging van Letterkundigen (Vv L). Tegen de achtergrond van'de
toename van het functioneel analfabetisme' riepen de deelnemers
aan het congres per resolutie de overheid op om 'hoge prioriteit te
geven aan het moedertaalonderwijs en het lezen krachtig te bevor37· N. van Dorp, 'Thuis winst boeken: gezinsgerichte leesbevordering in Tilburg', in:
Van Lierop-Debrauwer e.a. (red.), De kunst van hetlezen, I994, PP· 79-92
38. J. Kloprogge,'Lezen, kunst en kunde', in: Van Lierop-Debrauwer e.a (red.),
De kunst van her lezen, I994, PP· 93-I02.
39. Leesbevordenng, overdaadofnoodzaak? Nederlandse Boekverkopersbond, Den

Haag I988.
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deren', alsook het bedrijfsleven om 'zich aktief in te zetten voor leesbevordering'.
Deze resolutie kreeg de steun van bibliothecarissen en boekverkopers, maar niet van de vv L, al probeerde de minister de schrijversorganisatie nog over de streep te trekken door op haar vroege inbreng te
wijzen in de stichting Schrijvers-School-Samenleving, waar de leesbevordering mee begon. Verdaasdonk vond als voorzitter van de VvL
echter dat het geen zaak was van het ministerie van Cultuur maar van
het ministerie van Onderwijs, en hij zette zich al op voorhand schrap
tegen een mogelijke onttrekking van gelden aan de portemonnee van
de schrijvers: 'Waarom er gelden uit het kunstenbudget naar leesbevordering zouden moeten vloeien is niet aangetoond en lijkt ook
onverdedigbaar. [...] Er is geen enkel bewijs voor de stelling dat de
vraag naar literaire boeken zozeer afneemt dat stimulering, met overheidssteun, nodig is. Er is evenmin bewijs voor de stelling dat de stimulering van de vraag naar literatuur de financiele positie van literaire
auteurs en vertalers sterker verbetert dan het verstrekken van geld via
het Fonds voor de Letteren.'40
Een jaar later verschijnt de Nora Letterenbeleid, waarin voor het eerst
een samenhangend beleid op het terrein van de letteren wordt geschetst.4I Dat gebeurt tegen de achtergrond van een boekenmarkt die
volgens de nota wordt gekenmerkt door overproductie, waardoor
afnamebeleid dringend sluitstuk moet worden van een aanbodbeleid.
Dat beleid, met de periode I945-I965 als aanloop- en de periode I965I976 als opbouwfase, wordt gezien als onderdeel van de consolideringsfase die vanaf I976 wordt aangehouden. In de eerste periode
vond de instelling plaats van de literaire staatsprijzen, ook voor de
jeugdliteratuur, en van literaire musea die nog lang niet op de jeugd
zijn afgestemd. In de tWeede periode werd, met de oprichting van het
Fonds voor de Letteren, de erkenning van het Leenrecht en de instelling van de stichting Schrijvers-School-Samenleving de steun aan
schrijvers verder verankerd. In de derde periode vond de institutionalisering plaats van de lezer in met name de Stichting Lezen. Daarbij
werd afnamebeleid ter behoud van de leescultuur gezien als de remedie tegen de verdere verslechtering van de inkomenspositie van auteurs en vertalers.

Met het integrate karakter van de Nota Letterenbeleid zijn reeds op
voorhand de posities aangegeven die de actoren (producenten, bemiddelaren en consumenten) in het literaire veld kunnen innemen.
Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer Verdaasdonk, door de nota moralisme en een gebrekkige analyse van zowel de marktsituatie van het boek
40. H. Verdaasdonk, 'Vragen over leesbevordering', ibidem, p. 58.
4I. Nom Lenerenbeleid. Ministerie van wv c, Rijswijk I988.
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als van de culturele activiteiten van Nederlanders te verwijten, de kant
van de producenten kiest.42
Uit de studie Van woord naar beeld? van Knulst en Kalmijn43 ZOU
volgens Verdaasdonk zijn gebleken dat het boek niet door de televisie

is verdrongen. De afnemende leesvaardigheid zou niet zijn gedocumenteerd (dat was al vaker elders gedaan) en de terugloop in het lenen
van boeken zou niet stroken met de stabiele uitleencijfers door de
jaren heen, die geenszins getuigen van 'jongeren als een krimpende
groep gebruikers van de openbare bibliotheek'. Verdaasdonk vindt
consumentgericht beleid in de vorm van leesbevordering als antwoord
op de veronderstelde leesreductie en op de verminderde afzet van
boeken ongefundeerd:
'Een diepgaande en duurzame gedragsverandering vergt een ingreep
in factoren die ofwel onbeinvloedbaar zijn door de minister van wv c
(het opleidingsniveau) ofwel onderdeel vormen van het complexe, en
nog slechts rudimentair onderzochte, geheel van gedragingen die we
"leefstijl" noemen. En dergelijke diepgaande veranderingen beoogt
toch de Nota Letterenbeleid. De grote investeringen in geld die de opvolgster van minister Brinkman, Hedy d'Ancona, ten behoeve van
leesbevordering wenst te doen, zullen toch niet gerechtvaardigd geacht worden als een basisschool door grote inzet van mensen en geld
gedurende twee maanden 2,5 kinderboek meer per week leest, of als
het bibliotheekbezoek van een groep laag opgeleide jongeren, door
krachtige promotie-inspanningen, gedurende zes wekenpiekt.' (p. 83)
de
Hij deelt scepsis over de effectiviteit van leesbevordering die Knulst
en Kalmijn aan het einde van hun studie uitspraken, zonder aan te
tekenen, zoals De Vries en ook Van der Voort deed,44 dat het hier om
een particuliere mening en niet om de resultaten van empirisch onderzoek gaat. De voorbeelden die Verdaasdonk aanhaalt (7 miljoen gulden om een basisschool twee maanden lang 2,5 kinderboek meer te
laten lezen of bibliotheekbezoekvan een groep laagopgeleide jongeren
dat een piek van zes weken oplevert) zijn ook niet representatief voor
de schaal van het onderwijsvoorrangsbeleid en de voorschoolse gezins- en buurtprogramma's.
Twee jaar na de Nota Letterenbeleid deelt minister d'Ancona in de
Lenerenbriefmet Van der Zwan de zorg dat het boekenvak een schitterende toekomst achter zich heeft. Leesbevordering moet de culturele
functie van het boek gaan versterken en de kloof gaan dichten tussen
42. H. Verdaasdonk, 'Kan het zonder literatuur?' in: K. van Rees en L. Verhoeven
(red.), De geletterde mens. Tilburg (Tilburg University Press) I992, pp. 75-94
43· W. Knulst & M. Kalmijn, Van woord naar beeld, Onderzoek naar verschuivingen
in de ®isbesteding aan media in de penode 19754985· Sociaal en Cultureel Planbureau,
Rijswijk I988.
44· A. de Vries,'Van woord naar beeld?' in: Leesgoed, I989, nr. 3, PP· IOI-I02;
T. van der Voort, Televisie en lezen. Amsterdam/Lisse (Swets & Zeitlinger) I989.
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'een nieuwe klasse van haves, de knows, en van have nots, de nieuwe
know nots'. Een kloofooktussen de steeds grotere leesvaardigheid die
een informatiemaatschappij eist en de feitelijke beheersing door een
deel van de jongeren. In dat perspectief vindt de minister het verstan-

dig orn

'fictie en non-fictie, verbeelding en feit, in de leescultuur niet van
elkaar te scheiden maar te beschouwen als complementaire bronnen
van kennis. [...] Het streven naar spreiding van kennis mag men niet
opgeven als men ernst maakt met de democratische beginselen. [...]
Zo gezien is het een slechte zaak dat [...] de deelname aan literatuur
van grotere groepen in de samenleving zich niet heeft doorgezet, maar
dat de kloof tussen de literatuur en de overige informatie zelfs breder
is geworden en steeds minder goed overbrugbaar.
Wie een idealistisch uitgangspunt onderschrijft zoals de grondlegger van het moderne kunstbeleid, Boekman, voor ogen stond, moet
dat een ongelukkige ontwikkeling vinden.'
Op de kritiek van de organisatie van auteurs, zoals verwoord door
Verdaasdonk, dat letterenbeleid niet met leesbevorderingsbeleid
moet worden verbonden, antwoordt de minister dat het lezen van literatuur ingebed moet zijn in een programma gericht op toenemende
leescompetentie. Daarvoor is het gewenst dat de desbetreffende instanties in onderwijs, alfabetisering, educatieve en kunstzinnige vorming hun programma's op elkaar afstemmen zonder voorbij te gaan
'aan het verschil in culturele waarde tussen literatuur en triviale literatuur. Wil die waardenhierarchie echter een levend begrip zijn, dan zal
de lezer dat via toenemende leescompetentie zelf moeten leren ontdekken', volgens het adagium 'hoe mondiger de vraag, hoe beter het
aanbod'.
Dat perspectief op cultuurspreiding houdt de minister open, tegen
onderzoeksgegevens in waaruit blijkt dat grote groepen van de samenleving daar niet aan deelnemen. Talrijke groepen hebben er echter
ook niet de kans toe gehad, want in het naoorlogse spreidingsbeleid'is
nagelaten mensen uit de lagere inkomens- en opleidingsgroepen daarmee vertrouwd te maken'.
In de Lenerenbrief wordt leesbevordering toegespitst op de bestrijding van onderwijsachterstanden. Tijdens een congres over voorschoolse educatie gafde minister te kennen daar al vroeg mee te willen
beginnen door gebruik te maken van 'de in potentie aanwezige pedagogische inbreng van het gezin zelfen die van sociaal-culturele en educatieve hulpbronnen in de omgeving van het kind en het gezin'.45 Van45· H. d'Ancona, 'Het wvc-beleid met betrekking tot gezinsgerichte stimulering van
kinderen in achterstandssituaties', in: J. Rispens en B. van der Meulen (red.), Gezinsgenchte stimulenng van kinderen in achterstandssituan'es. Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1992, pp. 3-8.
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daar de beleidskeuze voor voorschoolse programma's (speciaal gericht op allochtonen) waarbij het gezin uitdrukkelijk bij de uitvoering
wordt betrokken met de paraprofessional als intermediair. Dat gebeurt bijvoorbeeld in programma's die hinauf7esen in hun naam tot uitdrukking brengen: Instapje voor nul- tot tweejarigen, Opstapje voor
twee- tot vierjarigen, en Opstap voor vier- tot zesjarigen. Anders dan
bij eerdere leesvoorwaardenprogramma's gaat het nu niet zozeer om
een leestechnisch programma dat van boven (groep 3) naar beneden

(kleuters) wordt opgelegd, als wel om een cultureel repertoire in het
thuismilieu als borg voor ontluikende geletterdheid.46
Bij diezelfde gelegenheid plaatste Dronkers de gezinsgewijze stimulering van kinderen in achterstandssituaties in de traditie van het
emancipatieproces van de 'kleine luyden', de katholieken, de arbeiders en de vrouwen. De analogie bestond voor hem uit het feit dat juist
onder deze kinderen nog het meeste verborgen talent valt te ontdekken, en hij noemde het een strategisch juiste keuze dat er werd aangesloten bij de meest belovende doelgroep, nadat de al lang bestaande
onderwijsstimulering het verborgen talent onder de autochtone achtergestelden al eerder heeft opgespoord.
De aandacht voor het verborgen talent onder allochtonen samen
met de keuze voor programma's uitgevoerd door paraprofessionals uit
eigen kring beschouwde Dronkers als een zekere garantie op de opbouw van een eigen 'elite'. En de geschiedenis leert dat emancipatiebewegingen bij de aanwezigheid van zo'n culturele voorhoede zeer
gebaat zijn.47

Eind jaren tachtig wijst Blokland bij herhaling op het belang van
cultuurspreiding om de autonomie van de burger te vergroten.48 Cultuursociologen als Bevers, Ganzeboom en Verdaasdonk verwijt hij
dat ze cultuurspreiding hebben ingeruild tegen het waardenrelativisme van Bourdieu's distinctietheorie.
Bevers vindt nu dat cultuurspreiding altijd een uiterst belangrijk
beleidsmotief zal blijven.49 En op zijn beurt meent Verdaasdonk dat
Nederlandse cultuursociologen distinctie minder essentieel vinden
dan cultuurcompetentie en het belang van cultuurspreiding geenszins
miskennen. Blokland bedrijft volgens hem moralisme'op hoog pastoraal peil' en in de Letterenbrief van d'Ancona wordt leesbevordering
'op geen enkele wijze onderbouwd met gegevens over leesgedrag en
46. J. Rispens, 'De betekenis van gezinsgerichte stimuleringsprogramrna's: een inlei-

ding', ibidem, pp. 9-I5·
47· J. Dronkers, 'Nabetrachting bij een toogdag', ibidem, pp. 235-24548. H. Blokland, 'Over cultuurspreiding, distinctie en beschaving', in: Boekmancahier,
2 (I990), nr. 4, PP. 227-244·
49. T. Bevers, 'Plechtige verklaring uit cultureel handvest', in: Boekmancahier, (I990),
nr. 6,pp. 4II-4I5·
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boekverwerving, of over de factoren die hierop van invloed zijn. De
hoogst ideosyncratische opvattingen die moralisten huldigen over wie
wel of niet het heil deelachtig mag worden, leiden ertoe dat de positie
van kunstenaars onder het participatiebeleid oneindig precairder is
dan die van de groepen waarover hete krokodillentranen worden geschreid:50
Volgens Blokland is de cultuurspreiding na de Tweede Wereldoorlog echter nauwelijks bij de lagere sociale strata terechtgekomen, met
als Mattheuseffect dat zwakke lezers meer televisie zijn gaan kijken en
minder zijn gaan lezen, terwijl goede lezers eerder meer zijn gaan
lezen. Is er, zo vmagt hij zich af, niet re veel op het aanbodbeleid vertrouwd alsof dat vanzelf ten gunste van de zwakke lezers uitvalt? Moet
de overheid het spreidingsbeleid niet richten op een zo hoog mogelijke gemiddelde educatiegraad door de nadruk te verschuiven van technisch lezen naar culturele competentie aan de hand van de eigen idolen van de massacultuur (popmuziek en videokunst) en de amateuristische kunstbeoefening? En door het traditionele kunstbegrip Op te
rekken in de richting van een antropologisch cultuurbegrip?5I

In I988 werd de Stichting Lezen opgericht door nagenoeg dezelfde
partners die met het congres 'Leesbevordering, overdaad of noodzaak?' aandacht vroegen voor het bevorderen van de leescultuur in alle
lagen van de bevolking en in alle leeftijdsgroepen. Na een herorientatie werd de Stichting in I994 definitief aangewezen als het landelijk

centrum voor leesbevordering en als het adviesorgaan van het ministerie van o c&w.

In I995 berichtte Karlijn Piek in Zoveel lezen zue (nieO over het
onderzoek naar determinanten van leesgedrag in het gezin en in het
onderwijs.52 Inmiddels heeft de Stichting Lezen in het beleidsplan
Samenspel en Ruggegraat prioriteit gegeven aan kinderen en jongeren
van 0-I8 jaar, aan ouders en opvoeders met een voorbeeldfunctie zoals
inzake voorlezen, aan de revitalisering van schoolmediatheken en aan
de vervlechting van onder meer leesbevordering met de bestaande
aandacht voor leestechniek en leesbegrip in onderwijs en hulpverlening.53

50. H. Verdaasdonk, 'Een "geheime" en een "ware" Bourdieu', in: Boekmancahier,
(I990), nr. 6, pp 4IO-4II.
5I. H. Blokland, Wegen naart:n)heid. Autonomie, emanctbatie en cultuurin het IFesten
(diss. Rotterdam). Meppel (Boom) I995
52. K. Piek, Zoveel lezen zoe (nier). Stichting Lezen, Amsterdam I995·
53. Samenspel en Ruggegraar Beleidsplan Leesbevorden'ng 2000. Stichting Lezen,
Amsterdam I995·

88

3.6. CULTUUR EN LEZEN: DE COMMUNALE
LITERAIRE TRADITIE

Het is interessant om te recapituleren welke veranderingen zich enerzijds binnen het lezen in het basisonderwijs en anderzijds in de onderwijs-, cultuur- en literatuursociologie en de literatuurwetenschap
hebben voorgedaan. In het vorige hoofdstuk werd gesignaleerd dat
Boekman cultuurspreiding en literatuuronderwijs weliswaar voornamelijk in het voortgezet onderwijs wil laten gebeuren en aan het lezen
en de bibliotheek zo goed als voorbijgaat, maar beide toch niet zonder
verankering wenst in de basisschoolperiode. Toch gaat verreweg het
meeste cultuursociologisch onderzoek uit naar podiumkunsten als
concerten, theater, ballet, opera vormen van kunstbeoefening, vooral voor een volwassen publiek, die alleen al vanwege de kosten de
vraag oproepen wie daar profijt van hebben - en niet naar een basale
culturele vaardigheid als lezen bijvoorbeeld.
Eerder werd al de vraag gesteld of culturele hulpbronnen binnen
het basisonderwijs niet meer dan incidentele aandacht verdienen in
onderwijssociologisch onderzoek, temeer omdat die een belangrijke
predictor blijken van schoolsucces. Het vermoeden werd uitgesproken dat de op verscheidene plaatsen expliciet of impliciet gehanteerde
dichotomieen wel eens een reden zouden kunnen zijn dat dat niet
gebeurt. Bij cultuur en kunst blijkt vooral te worden gedacht aan de
grote c en de grote K: daar hoort het kind (nog) niet bij en voorzover
-

de kindercultuur er wel deel van uitmaakt, blijft die in hoge mate
beperkt tot het verborgen curriculum.
Men zou ook de vraag kunnen stellen waarom het zo lang heeft
geduurd voordat de overheid aan leesbevordering een centrale rol zou
geven. Allereerst zal het gebrek aan samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen (verantwoordelijk voor de
onderwijsbegrotingen) en het ministerie van wvc (idem voor onder
meer de begrotingen van cultuur), zoals bij het speerpuntbeleid lezen
viel te zien, daar zeker debet aan zijn.
In de tweede plaats heeft het toenmalige ministerie van Cultuur,
vergeleken bij het ministerie van Onderwijs, pas veel later aandacht
aan achterstandsbestrijding besteed. Wellicht als gevolg van het feit
dat cultuursociologen, anders dan onderwijssociologen, geen aanlei-

ding zagen tot interventie in ongelijke cultuurparticipatie. Dat standpunt gold in ieder geval voor de literatuursocioloog Verdaasdonk,
voor wie het verwerven van boeken een leerproces is en die zich, wanneer de minister dat leerproces ook openstelt voor groepen die daar
nog de handen vol aan hebben, ineens op een auteursstandpunt stelt.
In de derde plaats werden in het debat over het profijt van de cultuurspreiding wel de voorrechten (en de gesubsidieerde distinctie)
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van de gegoede en goed opgeleide burger blootgelegd, maar vervolgens werden die veeleer gesanctioneerd in plaats van gecorrigeerd
door cultuurspreiding als sociale politiek.
Het schortte kortom aan visie op communale culturele doelen die
voor alle kinderen in basisonderwijs en basisvorming relevant worden
geacht. Normatieve rechtvaardigingen als van Blokland om via cultuurspreiding en leesbevordering de autonomie van het individu te
vergroten, hadden in het basisonderwijs nog geen verspreiding gevonden ofwaren daar veel minder dwingend verwoord. Pleidooien als die

van Dasberg voor 'het kinderboek als verborgen plaats' (door haar
overigens zo aangeduid om kinderen op die plek met het kinderboek
in hun wezen te laten) kunnen er bijvoorbeeld, geheel onbedoeld, toe
hebben bijgedragen dat de wereld van het kinderboek een verborgen
curriculum bleef.54 In de school, omdat het niet tot het offici8le programma hoort en in het gezin, omdat de huiselijke overdracht van cultureel kapitaal tot'de best verborgen en sociaal meest doorslaggevende educatieve investering' behoort.55 Z6 goed verborgen zelfs, dat in
Het cultureel woordenboek van Kohnstamm en Cassde niet wordt beseft
dat met lemma's als Kuifjeof Suske en Wiske, Assepoester, Roodkapje ofRepelsteeltje, titels als De scheepsjongens van Bontekoe en Het dagboek van Anne Frank, of auteurs en illustratoren als Bruna en Pieck,
Kuijer, Schmidt ofWilmink al in de basisschoolperiode kennis wordt
gemaakt.56 Verborgen tenslotte voor de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid, dat zich beperkt tot technische en functionele geletterdheid, terwijl in alle uitkomsten van onderzoek 'cultureel kapitaal'
als een van de relevante bemiddelaren tussen milieu en schoolsucces
wordt aangewezen.
Men zou kunnen tegenwerpen dat de zo belangrijk geachte invloed
van die culturele hulpbronnen toch wel zal blijken uit de resultaten in
de kernvakken lezen, schrijven en rekenen. Maar daarmee zou men
voorbijgaan aan het feit dat beperkte evaluatie-instrumenten nogal
eens leiden tot beperkte curricula, waardoor bijvoorbeeld zaak- en
cultuurvakken worden overgelaten aan het verborgen curriculum van
thuis en school. Dat curriculum kan per sociaal milieu zowel op
gezins- als op schoolniveau in het gebruik van culturele hulpbronnen
sterk verschillen. Die verschillen worden in de Letterenbriefonderkend
54· L. Dasberg, Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen normen en waarden in het
historische kinderboek in Nederland. Assen (Van Gorcum) I 98I, pA 93-IOO.
55· P. Bourdieu, 'Ekonomisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal', in:
0pstellen, I989 (n. I),p. I24.
56. G. Kohnstamm & H. Cassde (red.), Her cultured zuoordenboek. Encydopedie van
de algemene ontwikkeling Baarn (Anthos) I992. Zie ook P. Mooren, 'De kunst van
het lezen. Ter inleiding', in: Leesgoed, I993, nr. 5/6, pp. I99-204.
57· Concept Raamplan project Bevordenng Leescultuur. Utrecht I99I.
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en gecorrigeerd in een beleid dat naar afstemming streeft van programma's en naar een herkenbare longitudinale lijn. Dat streven naar
coardinatie en integratie komt overeen met het hervormingsvoorstel
van het Coll8ge de France dat in het vorig hoofdstuk werd gememoreerd. In het longitudinaal per'spectief van de verwerving van literaire
competentie zouden de in gang gezette intensieve gezinscampagnes
moeten leiden tot toename van het leesgedrag onder jonge kinderen,
af te meten aan frequenter lees- en voorleesgedrag, meer kennis van de
kinderliteratuur en een frequenter leengedrag.57 Dat vraagt om meer
inzicht in wat kinderen dan het beste aangeboden kunnen krijgen,
welke boeken ze aardig vinden en wat ze daarvan opsteken.

Inzicht in het repertoire dat literaire competenties stimuleert is gebaat
bij onderzoek dat gemeenschappelijke aspecten van lezen en boekgebruik nader bestudeert. Zulk onderzoek is schaars en zelden wordt
daarbij, zoals in de dissertatie van Kraaykamp, systematisch de sociale verdeling van leesgedrag verkend, ook al wordt in die studie de bijdrage van basisschool en basisvorming over het hoofd gezien. Indirect
komt die periode echter wel aan bod waar Kraaykamp rapporteert dat
experts de literaire waarde van sprookjes zeer hoog achten en aan
strips een hoge waardering toekennen op het punt van non-conventionaliteit. De kennismaking met sprookjes en strips vindt immers in de
basisschoolperiode plaats en wie met Boekman de overdracht van de
literaire traditie in die periode wil verankeren, vindt in zulke expertise
een richtsnoer.
De overdracht van een gemeenschappelijke literaire traditie kan het
monolitisch beeld van een lagere literatuur voor laagopgeleiden en een
hogere literatuur voor hoogopgeleiden helpen doorbreken met de culturele traditie van dichters als Paul van Ostaijen, die onder een contrastieve titel het volgende gedicht schreef over een Siamese tweeling:
RO keAnnoede Van De Trekharmonika

Rodica en Dodica waren aan elkaar gebonden
zo heeft de vroedvrouw ze gevonden
Rodica en Dodica
de ooievaar speek trekharmonika

Op de trekharmonika
schilderde de schilder Rodica en Dodica
Rodica was net zo groot as Dodica
op die trekharmonika

9I

Op de trekharmonika
speelt het liedje van Rodica en Dodica
Dodica had een vrijer lief en Rodica had er geen
toch was Rodica net zo groot as Dodica

Met een lange ruk is het liedje uit op de trekharmonika
van Rodica en Dodica
Dodica is dood en Rodica is rood
toch was Dodica net zo groot as Rodica58

Willem Wilmink koos dit gedicht voor zijn bijdrage aan de afscheidsbundel voor Garmt Stuiveling en die keuze bleek in zijn vergelijking
van het interpreteren van poEzie methet spel van andereevenwichtsvirtuozen eenprogrammatische: 'eenbeWillem Umink
zigheid waar de wereld net zo weinig beter van wordt
als van de zaken waarmee clowns, koorddansers, voet-

ballers, musici, of poppendokters zich bezighouden.
Maar wel iets kleuriger'. Deze beroepen bezingt Wilmink met enige regelmaat in zijn liedjes voor kinderen
vanuit een aan het kind verwante en met Van Ostaijen
gedeelde interesse in varidtd.59 Dat kindperspectief
trok ook de aandacht van critici en wetenschappers. Zo
wees Gomperts in Terug naar het a»ir#m erop dat Van

Delteales
49:4ieren

f,3
'.

:

'.4

Ostaijen zijn nagelaten gedichten afsloot met 'een
reeks van vrijwel volmaakte gedichten, die niet meer

dan kinderversjes zijn, volksliedjes, aftelrijmpjes:60 En

zijn inaugurele rede het late werk van Van
Ostaijen in een culturele context: 'Als verschillende componisten van
zijn tijd (Stravinsky en Bart610 ging hij bij de volkskunst in de leer,
leerde hij van de anonieme dichters van het kinder- en het volksliedzo plaatste Meeuwesse in

je.'6I

58. P. van Ostaijen, VerzameW werk. PoE'zie 2. Den Haag (Bert Bakker /Daamen),
Antwerpen (C. de Vries-Brouwers) I963, P· 2II.
59. Zie bijvoorbeeld G. Borgers, Paul van Ostailm. Een documenzatie. Den Haag (Bert
Bakker) I 97I; W. Wilmink, 'Rodica en Dodica', in: T. Cram e.a. (red.), Weerzoerk.
Opstellen aangeboden aan professor dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Assen (Van Gorcum) I973, PP· 96-Ioo.

60. H.A. Gomperts in Het Parool,22-I I-I952; opgenomen in De Geheime Tuin.
Amsterdam (Van Oorschot) I963, P· II9.
6I. A.C.M. Meeuwesse, Munek en taal. Overpotzie en poE'tiek van Maninus NO'hofen
Paul van Ostav'en Amsterdam (Meulenhoff) I 96I, p. I4
62. R. Wellek en A. Warren, 77:eorie der Lueratuur. Amsterdam (Polak & Van Gennep)
I968, p. 336.

'Stiefkinderen van de letterkunde', in:.laarboek van de Maatschappv'
der Nederlandse Letrerkunde te Leiden, I967-1968, Leiden I969, pp. 36-47; J Jobse-van
Putten. Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijks€ maainjd in
63· P.J. Meertens,

Nederland. Nijmegen (suN) I995·
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Meijer sluit daar min of meer op aan wanneer zij weigert om een
streng onderscheid te maken tussen populaire en hoge cultuur, en de
Mythe van de Ene Hoge Literatuur van zowel Merliln als Wellek en
Warren aan de kaak stelt. Daarbij miskent ze het verschijnsel dat Wellek en Warren'rebarbarisatie' noemen. Met die term wijzen zij op de
revitalisering van de literatuur door dichters als Brecht en Auden, die
in hun werk aansluiting zochten bij populaire poezie. Het literair-historisch effect van deze in feite steeds terugkerende stroming in de literatuur omschrijven Wellek en Warren als een'verticaal gerichte doorstroming van literaire volkskunst naar de hogere maatschappelijke
strata'.62
Deze doorstroming heeft ook sociaal-educatieve dimensies op de
route'van Nijntje tot Nabokov'. In het perspectiefvan hinaujlesen kan
het immers een verademing zijn om niet alleen leermeesters als Bint te
ontmoeten ('De meester moet niet dalen, de leerling moet klimmen'),
maar ook kunstenaars die 'herunter' keren. Kunstenaars die schoolmeester zijn geweest of gebleven zullen zich eerder geroepen weten
om aandacht te schenken aan de stiefkinderen en de Assepoesters van
de letterkunde, waar de volkskunde zich al evenzeer over ontfermt als
over de dagelijkse maaltijd in Nederland als vorm van 'hinaufessen:63

De verwerving van een communale literaire traditie werd, zoals we
zagen, lange tijd belemmerd door een vooral technische oriEntatie van
het leesonderwijs in de basisschool. Met de Letterenbnefen het begrip
literaire competentie heeft het eerdere ministerie van wvc een nieuw
hoofdstuk toegevoegd aan het leesonderwijs zoals dat onder de hoede
van het ministerie van Onderwijs gestalte kreeg. In dat nieuwe hoofdstuk wordt met literaire competentie de aandacht niet zozeer gericht
op een soepele doorstroming van het ene naar het andere schooltype,
als wel op het gemeenschappelijke culturele programma van al die
schooltypen. Daarmee heeft het literatuuronderwijs, in de geest van
Van Heek en van Boekman, met terugwerkende kracht een vroege
verankering gekregen in voorschoolse gezinsprogramma's en in het
basisonderwils.
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HOOFDSTUK 4

Hinauflesen als emancipatoir programma

4.I. INLEIDING
In de vorige drie hoofdstukken werd op hinauflesen gewezen als middel
om leesvaardigheid en literaire competentie te stimuleren. Dat lees-

traject werd door Annie M.G. Schmidt aangeduid als Van schuitie
varen tot Van Schendel of met de titel van een Tilburgs symposium als
Van Nijntje tot Nabokov: Een route waarbij een kinderrijm, respectievelijk een figuur uit een prentenboek toegang beloven tot de Republiek der Letteren.
De centrale vraag van dit hoofdstuk is of, en zo ja hoe, die optimistische visie wordt gedeeld door de literatuurwetenschap, de literaire
kritiek en het literatuuronderwijs. Omdat het zowel om het literaire
werk als om de lezer gaat is dit een tweeledige vraag. Allereerst is er de
vraag wat de status is van het kinderboek in de ogen van de literatuurwetenschap, de literatuurkritiek en de literatuurdidaktiek. Is kinderliteratuur ook literatuur? In de tweede plaats kan de vraag worden
gesteld of literaire competentie naar het oordeel van literatuurwetenschappers een ontwikkelingsdimensie kent. Wordt literaire competentie verworven en zo ja, langs welke lijnen verloopt die ontwikkeling
en wat is de status van het prentenboek in dat perspectief?
Die twee vragen staan overigens niet los van elkaar omdat, naarmate de tweede vraag met een stelliger ja wordt beantwoord, het antwoord op de eerste vraagminder relevantblijkt met het oog op het thema van dit hoofdstuk. Deze kwestie komt in de slotparagraaf opnieuw
aan de orde. De twee vragen zijn ook niet zo gescheiden in aparte
paragrafen te bespreken als wordt gesuggereerd, omdat diverse auteurs tegelijkertijd zowel op de ene als de andere kwestie ingaan.
De eerste vraag wordt behandeld in § 4.2 en § 4.3. In § 4.2 worden
de literatuuropvattingen in het literaire veld verkend, met speciale
aandacht voor het poeticamodel van Abrams. Aansluitend wordt in
§ 4.3 nagegaan, hoe in de literatuurwetenschap en de literaire kritiek
wordt gedacht over aard en status van de kinderliteratuur in het literaire veld en de literatuurgeschiedenis. Her en der zal blijken, dat uit-

I. J· Kurvers en P. Mooren, 'Van Nijntje tot Nabokov. Stadia in de leesontwikkeling',
in: Leesgoed, I989, nr. 3, PP· 93-98; zie ook H. Van Lierop-Debrauwer, H. Peters &
A. de Vries (red.), Van NO'n(ie tor Nabokov. Stadia in getenerdheid. Tilburg (Tilburg

University Press) I997

94

spraken niet los zijn te zien van de beoogde lezer, het kind in zijn ontwikkeling. Dat ontwikkelingsperspectief- de tweede vraag wordt in
§ 4.4 en § 4.5 aan de orde gesteld. In § 4.4 staat de theorievorming over
esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan bestemd voor het
literatuuronderwijs in het voortgezet onderwils centraal. Een ontwikkelingsperspectief gaat per definitie niet alleen over literatuur, maar
ook over lezers. Daarom worden in § 4.5 de stromingen in de literatuurwetenschap verkend, die de lezer tot relevante variabele verhieven
zoals de receptie-esthetica en het Reader Response Criticism. In § 4.6
wordt het ontwikkelingsperspectiefvan § 4.4 uitgebreid naar de periode van het basisonderwijs, met onder meer de ontwikkelingstheorieen
van Buhler en Beinlich. Als vervolg op de impliciete lezer in de uitwerking van Chambers (§ 4.7) wordt in § 4.8 met een aftastingvan de ontologie van zowel het prentenboek als het gebruik ervan, onderzocht
welke status het prentenboek in dat ontwikkelingsperspectief wordt
toegekend, gevolgd door enkele case-studies (§ 4.9)· In § 4·Io sluiten
we af met een discussie in het licht van de actualisering van het begrip
-

hinaujlesen in de Letterenbrief·

4.2. POETICA'S EN LITERATUUROPVATTINGEN

Allereerst is het de vraag of de jeugdliteratuur als gelijkwaardig decl
van de literatuur in het dominante literatuurwetenschappelijk onderzoek naar poeticale opvattingen tot uitdrukking komt. Dat onderzoek
is in Nederland door Sutemann in gang gezet. In zijn verkenning van
de po8tica's die het stromenland van de modernistische po8zie bepalen, onderscheidde hij aanvankelijk enkel de zuivere en de romantische poetica.2 Later gaf hij met Abrams de voorkeur aan een indeling
die een mimetische, pragmatische, expressieve en autonomistische
podka kent.3
Leerlingen van Sijtemann, met name Van den Akker en Dorleijn,
namen diezelfde vierslag tot uitgangspunt, en Van den Akker introduceerde daarbij het model van Abrams.4 Dat model onderscheidt in het
samenspel van universum, publiek, auteur en werk een mimetische
poltica (met het accent op het universum van de werkelijkheid), een
pragmatische poetica (met het accent op hetpubliekseffect), een expres2. A.L. Sdtemann, 'Twee modernistische tradities in de Europese poEzie; een paar
ideeen', in: idem, Overpo2'tica en potzie. Em bundelbeschouzeingen Samengesteld en
ingeleid door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn Groningen (Wolters-Noordhoff)
I985, PP· 77-94
3. S6temann, 'Poetics and periods in literary history; a first draft', ibidem, pp. 95-I04,
Sdtemann, 'Vier poEtica's'. ibidem, pp. I I 9-I 30·
4. W.vanden Akker, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhofs versexterne poaica

(diss. Utrecht). Utrecht, (Veen) I985
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sieve poittica (met het accent op de expressie van de auteur) en een autonomistischepoittica (methet accent op het autonome karakter van het

werk). Die vier dimensies lijken gelijkwaardig, maar er is op gewezen
dat Abrams de mimetische, pragmatische en expressieve po8tica in
77:e Mirror in the Lamp als satellieten om het autonome werk situeert.5
Het autonome werk is echter met het ontstaan van een zelfstandige positie voor de lezer steeds meer van haar centrale plaats verdreven.6 Dat
heeft er, 33 jaar na de publicatie van 77:e Mirror in the Lamp, toe geleid
dat ook Abrams moest bekennen dat de autonomistische poibtica met
de komst van het zogeheten Reader Response Criticism aan universaliteit heeft ingeboet.7 Weliswaar noemt hij die stroming, als iemand
van de oude stempel,'newreading', maar dat maakt zijn erkenningvan
het Reader Response Criticism niet minder opmerkelijk.8 Een erkenning uit onverwachte hoek, omdat met name Abrams de autonomistische poEtica een copernicaanse revolutie had genoemd: pas na tweeduizend jaar beschouwde de literatuurwetenschap het kunstwerk als
een autonome instantie.9 In Nederland heeft Dorleijn opgemerkt dat
het autonomistische poaticamodel als gevolg van zijn dominante positie aan distinctieve kracht heeft ingeboet en pragmatisch geori8nteerde vormen als theater en cabaret links heeft laten liggen:° Het zal duidelijk zijn dat ook de kinderliteratuur er geen plaats in had.
De behoefte binnen de literatuurwetenschap aan een breder perspectief was voor Van Rees en Dorleijn aanleiding het tekstgericht onderzoek van poEticale tradities en literatuuropvattingen te combineren
met het institutioneel gericht onderzoek van het literaire veld.II Dat
leidde toI aandacht voor instituties als literaire uitgeverijen en distributie-instanties, educatieve instituties en het literatuuronderwijs 'aan
jeugdigen'. Daarmee leek de deur van de literatuurwetenschap opengezet voor de kinderliteratuur, maar nog slechts op een kiertje: met
jeugdigen wordt pas in de bovenbouw havo begonnen. Op een moment dus dat de jeugdigen worden geacht 'volwassen' literatuur te
5. M.H. Abrams, 17:e Mirror in the Lamp. Romantic theo,y and the critical tradinhn.
New York (Oxford University Press) I956, p. 6.
6. E. Freund, 77:e Return of the Reader. Reader Response Criticism. Londen/New York

(Methuen) I987, pp· I-2.
7. M.H. Abrams, 'Types and orientations ofcritical theories', in: Doing Things tuith
Texts. Essays in cdticism and cntical theog. New York (Norton & Company) I989,
PP· 3-30·

8. Abrams,'How to do things with texts?', ibidem, pp. 269-297.
9. Abrams, 77ze Minor in the Lamp, I956 (n. 5), P· 6.
Io. G. Dorleijn, 'Over poetica en poetica-onderzoek', in: J. Goedegebuure (red.),
Nieuwe wegen in taal- en literamumetensc/lap. Tilburg (Tilburg University Press) I993,

pp. 265-280.
I I. C. van Rees en G. Dorleijn, 'Literatuuropvattingen in het literaire veld: over de
integratie van twee benaderingen', in: Spektator, 23 (I994),pp. 9I-II4.
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lezen. De grenzen waarbinnen instituties als literair gelden lijken door
de autonomistische poEtica te zijn gesteld, die zich van de lezer weinig
aantrekt: wel de auteur en diens instituties, maar niet de lezer en diens

instituties; wel het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs,
niet de kinderliteratuur in het basisonderwijs (zie bovenstaand schema). Die waterscheiding geldt echter niet voor elke literatuurwetenschapper als even vanzelfsprekend.

4.3. LITERATUURWETENSCHAP, LITERAIRE KRITIEK
EN KINDERLITERATUURGESCHIEDENIS

De eerste hoogleraar in de algemene literatuurwetenschap die zijn
positie bepaalde ten opzichte van de jeugdliteratuur was Bomhoff.
Toen hi j dat in I96I voor het eerst deed, wilde hij nog wel erkennen
dat het kinderboek zijn oorsprong heeft in de literatuur, maar'helaas
veelalin de vorm van afvalproduct'. Daarmee hoort voor Bomhoffalle
jeugdliteratuur tot de lagere literatuur, in overeenstemming met de
behoefte van de jeugd aan kitsch, al ziet hij kitsch wel als een mogelijke opstap rot literaire participatie: 'Er leidt een weg van het zoete
plaatje naar het aangrijpend schilderij, van het kinderverhaaltje en het
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kleuterrijmpje naar roman en volwaardig gedicht.' Literaire sensibiliteit komt volgens Bomhoff pas in de puberteit tot ontwikkeling, want
met tuiten
wereld
enkel
dat
het
boek
heeft
bij Alleen op de
bewijzen
ontroerd, niet
dat kinderen door de kunst uit dat boek zijn getroffen: 'Kunst beoogt
immers geen emotie maar visie.'I 2 Dertien jaar later erkende Bomhoff
eerder schort het nog aan elke esthetische distantie: tranen

echter dat kinderliteratuur tot de literatuur kan behoren en dat kinderen zich door het verhaal zelf kunnen laten betoveren.I3

Gomperts, in die dagen medewerker van het dagblad Het Paroo4 nam
dat laatste standpunt al in I963 in, toen hij onder meer aan de hand
van een kindervers het essentiele van de literaire informatie aan de
orde stelde. 14 Gomperts vergeleek de vermoeide melancholie van
Marsman in het gedicht Herinnering aan Holland met het volgende
levenslustige, anonieme kinderversje

Ik voer laatst over de Maas laridaas
Al met mijn oom Jan Klontere
Al om een schapekaas.
Toen ik daarover voer laridoer,
Toen kraaiden al de haantjes
En de lichte dag brak aan.
En de meid die veegde 't huis lariduis.

Wat vond zij inhaar bezempje?
Een penning met een kruis.

Zakelijk beschouwd heeft het versje volgens Gomperts niet meer om
het lijf dan'Gevonden een penning met een kruis door de meid bij het
vegen vroeg in de ochtend, terwijl ik met mijn oom Jan Klontere
wegens een schapekaas de Maas overstak' (p. 204)· Literair gezien
roept het echter de sfeer op van een tocht in het nachtelijk donker over
de Maas, waarbij de duisternis met de toverwoorden in het binnenrijm moet wijken voor het lichte aanbreken van de dag en het koor van
de haantjes. Weliswaar verschillen de gedichten hemelsbreed van
elkaar als een expressie van het jeugdig elan van voor dag en dauw
tegenover het vermoeide, eeuwenoude stromen van de rivieren, maar
I2. J.G. Bomhoff,'Hardop denken over het kinder- en jeugdboek', in: Verslag van het
Kinder- en Jeugdboekencongres gehouden op 18 en I9 mei I96I in het Instimut voor de Tropen
teAmsterdam. Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, I96I,
pp. 6-2I.

I3' J.G. Bomhoff, 'De algemene literatuurwetenschap over het kinderboek' (I974),in:
1*oject.leugcUiteratuur, I976, afl. I.00. I.
I4' H.A. Gomperts, 'Literaire Informatie', in: De Geheime Tuin. Amsterdam (Van
Oorschot) I963, PP I99-2II.
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in beide gedichten gaat het om een literaire expressie. En het elan dat
uit het kinderversje spreekt, heeft alles te maken met de jeugd van de
ik uit het versje.
Gomperts beriep zich vaker op het kind dat hij ooit was, wanneer hij
de essentie van een bepaald literair fenomeen aan de orde Stelde. Zo
noemde hij het kijken naar De kleine lord en het opgaan in al het dubbele van het toneel het begin van zijn verzamelde toneelkritieken. Is En
zo had hij aan Karl May die hij in zijn adolescentie las om het verhaal,
het avontuur en om de vereenzelviging met bejubelde helden, I6 de
kennismaking Ie danken met een figuur, gekenmerkt door een morele
rijpheid, waaraan hij later diverse karakters van Dostojewksi kon toetsen: 'Uit de tijd toen ik verslaafd was aan de meesterwerken van Karl
May herinner ik mij een figuur die mij intrigeerde en ergerde: Old
Wabble.'17
Grunberg bundelde in De troost van de slapstick zijn beschouwingen
van wat hij als kind mooi vond en nog steeds aldus waardeert:8 In al
die stukken gaat het voortdurend over het effect van boeken en films
op de lezer en kijker. Dat effect dat hij de troost van de slapstick
noemt, ziet hij terug in de hoge en lage kunstopvatting van hoog- en
laagopgeleiden met hun lees- en kijkgedrag en in het doen alsof van
kinderen, wat neerkomt op zowel plezier in Roald Dahl en Buster
Keaton als in Griekse tragedies. Maar bij al dat grensverkeer is er voor
alle leeftijden en alle klassen een constante en dat is de held in het verhaal:

'Mijn voorbeeld is een held. Mijn voorbeeld is een klein dik mannetje
dat kan vliegen omdathij een propeller op zijn rug heeft. Een dik mannetje dat in een huisje op het dak woont, boven de familie Erikson in
Stockholm. Mijn voorbeeld heet Karlsson van het dak. En hoewel hij
zelf beweert de zoon te zijn van Klaas Vaak en Moedertjelief, weten
wij dat zijn moeder Astrid Lindgren heet. Geen verhaal kan zonder

held. Het is de held die je door de saaie passages heen sleept, het is
omwille van de held dat je blijft lezen. En niet om de sublieme stijl, het
fraaie symbolisme of - weer zo'n uitdrukking die me een gruwel is het mooie gevoel voor detail. In Het mod en ha zwart van Stendhal
staan hele hoofdstukken die taai en saai zijn. Dat wij door blijven lezen
komt omdat de schepping van de held, Julien Sorel, zo goed gelukt is.
I5· H.A. Gomperts, De eend op zolder. Toneelkritieken uit dejaren I932-I965· Amsterdam
(Van Oorschot) I970, P· 7
I6. H.A. Gomperts, 'Karl May', in: Intenties I. Knizeken en over knuek. Amsterdam
(Meulenhoff) I98 I, pp. I25-I29.
I7· Gomperts, 'F.M. Dostojewski', ibidem, p. I74
I 8. Arnon Grunberg,'Het beste verzinsel van de wereld. Karlson van het dak, held
voor iedereen' en'Smerig en stinkend en walgelijk. De verrukkelijke fantasie van Roald
Dahl', in: idem, De troost van de slapstick. Essays. Amsterdam (Nijgh & Van Ditmar)
I998.
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Wij blijven lezen omdat wij verder willen met Julien Sorel, tot zijn onthoofding en het liefst nog verder: (p. 80)
als
Schrijvers
Gomperts en Grunberg verzetten zich door hun eerdere
leeservaringen impliciet tegen een exclusieve, legitieme smaak zonder
enig vitaal grensverkeer met de smaak van het midden en van het volk.
Zo neemt Grunberg aanstoot aan 'het onterechte dedain voor verstrooiing'. Hij citeert in dat verband hoe Pascal het een geluk noemt
om van de verstrooiing te kunnen genieten. Dat geluk viel Grunberg
ten deel met de slapstick van Laurel en Hardy, of door de wijze waarop Charlie Chaplin in THE GOLD RUSH van de nood een deugd
maakt wanneer hij van de honger zijn schoen opeet. Chaplin verheft
de'g6ut de ndcessitd' dan heel subliem tot een'g6ut legitime' door de
schoen voordat hij begint, te bestrooien met wat peper en zout.
DE POLYSYSTEEMTHEORIE

Jeugdliteratuur met veel 'complexiteit en literairheid' kan volgens
Ghesquitre binnen de polysysteemtheorie van Even Zohar voor een
opwaardering van de jeugdliteratuur zorgen en ertoe bijdragen dat'de
schemerzone tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur groter
wordt'. I9 Daarnaast wijst zij er met Gierhl op dat de literaire gevoeligheid van het literaire lezerstype heel wat minder vaak voorkomt dan de
zucht naar kennis van het functioneel-pragmatische lezerstype of de
hang naar sensatie van het emotioneel-fantastische lezerstype.
Die bevinding werd volgens haar bevestigd door empirisch onderzoek van onder anderen Nilsen, waauit bleek dat literaire argumenten
niet 'des kinds' zijn; kinderen waarderen een verhaal om de spanning
ervan en om het gedrag van helden en schurken, niet om de diepere
boodschap zoals bij volwassen critici het geval is.
Die conclusie komt wel overeen met de wijze waarop Gomperts en
Grunberg de leeshelden van hun jeugd in herinnering houden, maar
in het eerbetoon aan hun helden van toen, ook voor wat zij voor hun
latere, literaire toekomst hebben betekend, zijn zij veel uitgesprokener. En niet alleen Gomperts en Grunberg, maar ook andere auteurs
van naam en faam halen uit hun jeugd momenten naar voren van'kippevel, rillingen over de rug, tranen in de ogen, kortom rode oorties'.20
Die vroege vorm van leesgenade glipt de polysysteemtheorie door de
vingers wanneer jeugdliteratuur uitsluitend wordt beoordeeld op 'volwassen' literaire criteria als 'complexiteit' en 'literairheid'.

Anders dan Ghesquidre stelt Meijer vanuit dezelfde polysysteemtheoI9. R. Ghesquidre, Her vencht) nselleugdliteramur. Leuven/Amersfoort (Acco) I 993
(4de, herziene druk)
20. Dat was nog eens lezen.,29 auteurs van Quendo over boeken uit hunjeugd. Amsterdam
(Querido) I972 (deel I) en I987 (deel 2).
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rie de Ene Hoge Literatuur van complexiteit en meerzinnigheid aan
de kaak als de mythe van Maatje en Merlijn, Wellek en Warren.21 Ze
doet de suggestie om het hoog/laag-onderscheid in de literatuur voortaan descriptief en niet meer normatief te benaderen.
Aan haar oproep gaf Bekkering geen gehoor, toen hij zich onder
verwijzing naar Ghesquidre fel keerde tegen wat kinderjury's bekronen.22 Kinderjury's hadden volgens hem een triviale, gemakzuchtige
voorkeur voor humor en spanning, avontuur en herkenbaarheid, volwassen jury's een tegendraadse, onconventionele smaak, zoals zijn
voorbeelden illustreerden. In En de groeten van groep acht van Vriens
als laureaat van de kinderjury laakt hij het 'herkenbaar, gemakkelijk
aansprekend realisme' met als personages 'de geliefde, o zo wijze
meester, de pestkop die als de dood is zelf gepest te worden, het pispaaltje dat uiteindelijk zichzelf overwint, en het obligate klasgenootje
uit Marokko' (p. II4). In Het eiland Klamje van Kuyper als laureaat
van de griffeljury prijst hij de slome hoofdpersoon die in een eiland
verandert en dan, net als Hans Brinker, het gat in de dijk dicht: 'een
schitterend portret van een antiheld, zoals we die in de Nederlandse

literatuur niet kenden, om over zijn aanwezigheid in de jeugdliteratuur maar te Zwijgen' (p. I I5).

In een beschouwing van de bekroningen door de jaren heen laat De
Vries echter zien, dat zo'n dichotome benadering uit het oog verliest
welke boeken door beide jury's werden bekroond, terwijl juist die volgens hem van vitaal belang zijn voor de kinderliteratuur hier te lande.23 Bij de dubbele bekroningen zitten overigens relatief veel prentenboeken, met helden als hoofdpersonen die zowel kinderen als volwassen aanspreken zoals De jongen die altijd te laat kwam van Burningham ofKikker is verliefd van Velthuijs.
KINDERLITERATUUR IN DE LITERATUURGESCHIEDENIS

Is het met de positie van de kinderliteratuur in de offici8le literatuurgeschiedenis inmiddels beter gesteld dan in de volgende waarneming
van Wilmink?
'Ketelbinkie uit Rotterdam, Ot en Sien, Pudding en Gisteren, Bulletje
en Bonestaak, zij allen zwerven rond in de buurt van de Literatuur,
zonder haar heilige hallen ooit te mogen betreden. In een beschavingsgeschiedenis zouden hun namen kunnen voorkomen, de grote
21. M. Meiler, De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem
(diss. Utrecht). Amsterdam (Sara) I988; idem, In tekst ge'var. Inleiding tot een kritiek

van representane. Amsterdam (Amsterdam University Press) I996, pp. 86-87·
22. H. Bekkering, 'Het kind subversief? De literatuur is subversief, in: H. van LieropDebrauwer, P. Mooren en H. Verschuren (red.), Herpaard van Truie. Nier-schoolse
teksten in het onder«is. NBLC,Den Haag I996, pp. II2-II9.
23· A. de Vries, 'Wat zegt de kinderjury? De stem van de kinderen bij de canonisering

van kinderboeken', ibidem, pp. 107-III.
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geschiedenis der letterkundigen van Knuvelder noemt zelfs Kees de
Jongen niet.'24
In Nederlandse literatuur, een geschiedenis is inmiddels voor het eerst 66n
profiel, op een aantal van I5I, aan de jeugdliteratuur gewijd. In dat
profiel steekt Bekkering de vlag uit, omdat hij de opneming van de
jeugdliteratuur in de literatuurgeschiedenis als een erkenning ziet
voor het volwassen worden van de jeugdliteratuur. Hij doet dat echter
ten koste van de disciplines die het pionierswerk verrichtten toen de
neerlandistiek voor de kinderliteratuur nog vooral de neus ophaalde:
'Het kinderboek zal pas w6rkelijk tot de literaire canon behoren, wanneer in een literatuurgeschiedenis, gewijd aan moderne literatuur,
niet meer in een apart hoofdstuk aandacht besteed wordt aan jeugdliteratuur, maar het onderwerp organisch opgenomen is in de beschrijving van literaire ontwikkelingen, stromingen en genres. Deze (bijna
utopische) situatie zal echter nog wel even op zich laten wachten, want
de jeugdliteraire deskundigen van velerlei pluimage - van bibliothecaris tot pedagoog zullen waI zij als hun territorium beschouwen niet
zonder verzet uit handen geven:25
-

Die wisseling van de wacht kan ook een andere selectie en een andere
waardering van de jeugdliteratuur toI gevolg hebben, wanneer de
integratie van de jeugdliteratuur en de literatuur voor volwassenen
zulke verregaande vormen aanneemt als Bekkering zich deze voorstelt. Hij wees op de parallellen tussen de kinderliteratuur en de literatuur voor volwassenen als uitgangspunt voor geschiedschrijving, in

reactie op Fens die de beschikbare interpretaties van jeugdliteratuur
te eendimensionaal had genoemd voor een geintegreerde literatuurgeschiedenis. Bekkering zag daar geen reden in om het ideaal los te
laten van 'de versmelting van de Bibelebontse berg en de Parnassus,
[al vraagt dat] op zijn minst om een literaire aardverschuiving, die ik
voorlopig nog niet zie gebeuren'.26
Maar wie zal het slachtoffer worden van die literaire aardverschuiving? De kinderliteratuur misschien die door eendimensionaliteit
wordt gekenmerkt? Valt daar wellicht al iets over te zeggen op grond
van uitspraken van Bekkering als criticus en als geschiedschrijver in
spe?

In de eerste rol verwerpt Bekkering titels die hij eendimensionaal
vindt, zoals het genoemde boek van Vriens, en kiest hij titels die aan
meerdimensionale criteria beantwoorden. Dat is een andere keuze
24· W. Wilmink in: De Tild, 79-8-I960.
25· H. Bekkering, 'De emancipatie van kinder- en jeugdliteratuur', in: M. Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen
(Martinus Nijhoff) I993, P· 750.
26. H. Bekkering, 'Jeugdliteratuur in historisch perspectief. Maar welk?', in: Literatuur
zonder Zeeftijd, 7 (I993),nr. 25, P· I6.

I 02

dan in het artikel in De hele Bibelebontse berg 27 over auteurs als Van der
Heide (van de Bob Evers-serie) of Norel (van Engelandvaarders), die
Bekkering als kind met eendimensionale criteria las.
In de tweede rol wil hij Theo Thijssen behandelen vanuit de literatuuropvatting van de Tachtigers.28 Dat levert Theo Thijssen een heel
andere plaats in de literatuurgeschiedenis op dan Fens bedacht. Fens
brak een lans voor de opneming van Thijssen in de literatuurgeschiedenis vanwege diens unieke verbeelding van een kind dat zich bijzonder weet onder beroerde omstandigheden. De weerstand die dat argument zou kunnen oproepen, pareerde Fens op voorhand: 'Noemt
men het sentimenteel, dan moet men, alvorens tot veroordeling over
te gaan, bedenken welke belangrijke rol de sentimentele verbeelding
in een kinderleven speelt.'29
De verbeelding van het gevoelsleven van kinderen die voortleeft in
het werk van gewezen schoolmeesters als Kuijer of Vriens, is nog lang
niet toe aan een geintegreerde literatuurgeschiedenis met periodegebonden literatuuropvattingen als uitgangspunt. Fens en Bekkering
verschillen dus in meer opzichten van elkaar. Komt Fens op voor de
sentimentele en eendimensionale smaak van kinderen, Bekkering verwerpt die. Pleit Fens voor het opnemen in de literatuurgeschiedenis
van een schoolmeester als Thijssen, Bekkering wil dat schoolmeesters
hun territorium laten opgaan in de literatuurgeschiedenis. Wijst Fens,
zoals we nog zullen zien, op het belang van clichts in de literaire emancipatie van ieugdige lezers, Bekkering toetst de jeugdliteratuur aan criteria als complexiteit en literairheid. Staat Fens voor een eigen kindbeeld en een eigen schoolland in de literatuurgeschiedenis, Bekkering
wil de jeugdliteratuur inpassen in de canon van de literatuur voor volwassenen. Maar zullen Ketelbinkie, Ot en Sien, Pudding en Gisteren
ofBulletje en Bonestaak, om met Wilmink te spreken, dan wel de heilige hallen van de Literatuur mogen betreden?

4.4. STADIA IN

DE ESTHETISCHE ONTWIKKELING EN

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De discussie over de ideale geschiedschrijving en de ideale beoordeling van de jeugdliteratuur gaat over de hoofden van de jeugd heen,
27· H. Bekkering, 'Heldhaftig en vastberaden. Het avonturenboek', in: N. Heimeriks
en W. van Toom (red.), De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in
Nederland e VIaanderm van de Middeleeuum wt heden. Amsterdam (Querido) I 989,

PP· 3I8-34I.
28. H. Bekkering, 'Wat heten goede kinderboeken?', in: De Nieugue Taalgids, 83
(I990), nr. 3, PP· 255-260.
29. K. Fens, 'Het grijze kind van het realisme' (I966),in: Degevestigde chaos. Opstellen
en kntieken. Amsterdam (Van Oorschot) I972, p. 47
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zolang de esthetische stadia in de ontwikkeling van de jeugd daarin
niet betrokken worden. Die notie heeft in de literatuurdidactiek voor
een grensverleggend debat gezorgd.
Met name Witte vroeg zich op basis van de theorie over esthetische
ontwikkeling van Parsons, zoals die eerder door De Mulin Nederland
werd geYntroduceerd, af hoe leerlingen op de middelbare school zich
literatuur eigen maken.3° Dat gebeurt volgens hem nogal bric a brac,
omdat leerlingen bij verschillende vakken behalve met diverse poetica's van schrijvers ook met de literatuuropvattingen van hun docenten, schoolboeken en medeleerlingen in aanraking komen.
Dat proces noemt Witte pluriform vanwege het veelsoortige aanbod, impliciet omdat docenten zelden expliciet zijn over hun literatuuropvatting en verwarrend omdat leerlingen de ene keer de rol vervullen van lezer en criticus en de andere keer van schrijver of dichter.

Witte interpreteert de literatuurervaringen van de leerlingen in het
kader van de vier dimensies van Abrams. In die ervaringen blijkt een
mimetische en pragmatische literatuuropvatting te overheersen: de
meesten lezen en waarderen het literaire kunstwerk om het beeld van
de werkelijkheid (mimetisch) en om de identificatie met personages
(pragmatisch), slechts een kleine minderheid om het autonomistisch
karakter van het werk.

Witte vergeleek deze bevindingen met de vijf stadia die Parsons
vond in zijn kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijze waarop
verschillende leeftijdscategorie8n over schilderijen oordelen. In het
eerste, associatieve stadium wordt het oordeel gebaseerd op de associaties die een schilderij oproept (net de hond van de buren bijvoorbeeld). In het tweede, mimetische stadium wordt het oordeel gegrond
op de weergegeven werkelijkheid (een schilderij is lelijk omdat er een
lelijk object op is afgebeeld). In het derde, expressieve stadium wordt
het schilderij als een psychisch object opgevat. In het vierde, formele
stadium raken individuele interpretaties verankerd in een sociale en
openbare context. En in het vijfde, interpretatieve stadium tenslotte
wordt verkend welke lagen en culturele tradities een kunstwerk kent,
en welk intellectueel en moreel gezag het werk geniet.
De overeenkomst van die stadia met de po8ticale dimensies die
Abrams naar voren bracht, is voor Witte reden om aan te nemen dat
de literair-historische dimensies van Abrams worden verworven in
eenzelfde volgorde als de ontwikkelingsstadia van Parsons, dus van
een associatieve naar een autonomistische fase. Het eerste, primitieve
30. Th. Witte, 'Poetica van leerlingen', in: Poetica-onderzoek in de prakn)k. Groningen
(Passage) I993, PP· I 29-I38; J. de Mul, 'Waarom esthetische opvoeding, waarom
literatuuronderwijs? Stadia van esthetische ontwikkeling volgens Parsons', in:
W. de Moor (red.), Stiejkind en bottleneck. De toetsing in her literamurondemOs. Vakgroep Algemene Kunstwetenschappen, KUN, Nijmegen I990, pp. 47-56
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en pre-esthetische stadium hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs al geruime tijd achter de rug, de laatste fase valt grotendeels
samen met het metaniveau van de academische omgang met literatuur. In de praktijk van het onderwijs blijkt dat echter al veel eerder het
geval, wat volgens Witte veel te vroeg is. Witte verdiept zich overigens
nergens in de periode die aan het voortgezet onderwijs voorafgaat.
De Moor doet dat wel, wanneer hij de longitudinale verwerving van
literaire competentie reconstrueert aan de hand van leesautobiografieen van leerlingen. Daarin ziet hij het door Parsons geschetste beeld
bevestigd: leerlingen uit groep 7 en 8 blijken om mimetische redenen
in schrijvers op school geinteresseerd, vereenzelvigen zich in de

puberteit uit expressieve motieven met schrijvers en zijn pas aan het
interpretatieve, autonomistische stadium toe in het formele gedeelte
van de tweede fase van het voortgezet onderwijs.31
In zijn brochure Kunst, omdat het mag beperkt De Moor de stadiumtheorie van Parsons tot het verschil in reactie op kunst tussen een
meisje van twee en haar broer van tien. Die reacties plaatst hij vervolgens in het perspectief van het latere literatuuronderwijs.32 Het tweejarig meisje houdt zowel van Nijntje als van primaire, felle kleuren en
fantaseert er bij een reproductie van Karel Appel even lustig op los als
bij een abstract werk van Mondriaan. De tienjarige jongen heeft een
voorkeur voor felle, expressionistische tekeningen, is bijna toe aan zijn
eerste schriftelijke uiting van verliefdheid en wil bij een realistisch
avonturenverhaal in de geest van Ts» van Elsschot ook'bloed zien'.
Heel anders gaat het volgens De Moor toe in het literatuuronderwijs
dat in de derde of de vierde klas van het voortgezet onderwijs de leerlingen in het diepe gooit.
'Dan moest je meteen van je leraar horen welke motieven en welk thema Karel ende Elegast beheersen, of in hoeverre de Reinaert een dierenepos is of een satire. En daarmee was je in de fase die we de formele
fase noemen, die waarin de vorm van het kunstwerk de aandacht van
de beschouwer krijgt. Dat is de vierde fase. Drie fasen werden doodleuk overgeslagen.'

Hoe terecht De Moor ook wijst op de ontwikkelingsdimensie in het
literatuuronderwils, de bewering dat 'drie fasen doodleuk worden
overgeslagen' is er een vanuit het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De aanvulling met het voorbeeld
van het tweejarig meisje dat even goed met Appel als met Mondriaan
uit de voeten kan en de tienjarige jongen die nog in het stadium van
Tsjip verkeert (te danken aan de conversatie van Elsschot met zijn
3 I. W. de Moor, 'Van kindertijd tot volwassenheid. Longitudinaliteit in het literatuuronderwils', in: Leesgoed, I 996, nr. 6, pp. 248-252.
32. W. de Moor, Kunst, omdat het mag. Over kunst en de overdracht ervan. Faculteit der
Letteren, Ku N, Nijmegen I998.
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driejarige kleinzoon) is daarvoor te lukraak. En te veel een schot in de
lucht, zolang inzicht ontbreekt in de wijze waarop de primair literaire
socialisatie in het gezin, de secundair literaire socialisatie in de basisschool en de tertiair literaire socialisatie in de basisvorming inspelen
op die'overgeslagen' mimetische, pragmatische en expressieve stadia.
De uitkomst van dat ontwikkelingsproces is er een die per sociaal
milieu zeer kan uiteenlopen. Volgens Fontijn mist de universitaire
opleiding deze dimensie, wanneer ze slechts kennis bijbrengt over de
groten in de literatuur en toekomstige leraren Nederlands onvoorbereid laat op het feit
' [dat] veel leerlingen van de in dubbele zin lagere klassen verwoede
lezers blijken van leesboeken, die zonder veel moeite tot de triviale of
populaire literatuur gerekend worden'.
De leraar Nederlands moet volgens Fontijn een brug kunnen slaan
tussen de lectuur van eenvoudige teksten waarmee de leerlingen vertrouwd zijn en de complexe literatuur. Bijvoorbeeld in de vorm van
behandeling van de technische procedds, het taalgebruik en de uitbeelding van de wereld in strips.33
Op de kloof tussen de 'hogere literatuur' en de 'triviale lectuur'
waar leerlingen mee vertrouwd zijn, werd veel vaker de aandacht
gevestigd. Zelfs werd die kloof aangemerkt als een crisis in het literatuuronderwijs: 'De zwilnen lusten geen parels meer', schreef Bronzwaer bijvoorbeeld.34
Deze crisis probeerde men eerst te bezweren door onder het motto
'terug naar de tekst', geinspireerd door de ergocentrische benadering
van Merliin in navolging van de New Critics, de leerling een literatuuranalytisch instrumentarium aan te reiken om zelf close reading te
bedrijven, en vervolgens door de receptietheorie aan te passen aan het
schoolniveau, en via een reader response-benadering weer aan te sluiten
bij de belevingswereld van de leerlingen.
De eerste aanpak is volgens De Vriend te abstract gebleken als
'inwijding in het literaire leven en lezen'. Het tweede alternatiefziet hij
als een alibi voorhet vasthouden aan de tekstgerichte benadering. Beide hervormingen van het literatuuronderwijs houden volgens hem
onvoldoende rekening met de verwerving van literaire competentie en
de stimulering van literaire socialisatieprocessen.35 Door de antropologische dimensie van het verhaal meer af te stemmen op de eigen zinFontijn, 'Inleiding', in: idem e.a., Populaire literatuur. Amsterdam (Thespa)
I974. PP 9-Io; zie ook: T. Anbeek & J. Fontijn, Ik heb W een boek. Her analyseren van
jeugdboeken, lectuur en h'teratuur. Groningen (Wolters-Noordhoff) I975
34· W.J.M. Bronzwaer, De zwzynen lusten geen parels meer. Overdenkingen bil de veranderde opvamngen overliteratuuren literamuronderzetis. KuN, Nijmegen I977·
35·G. de Vriend, Literatuuronder«is als voldongenfeit. Legitimenngen voor het lezen van
literamurop school (diss. UvA). Historisch Seminarium, Amsterdam I996, p. I47·
33· J.
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geving van de gebruikers zou het literatuuronderwijs volgens De
Vriend leerlingen niet voor een voldongen feit hoeven te plaatsen.
Dat er grote verschillen bestaan tussen wat leerlingen werkelijk willen en ook kunnen lezen, is door velen naar voren gebracht. Volgens
Kousbroek was er behalve gebrek aan leescompetentie en literaire
interesse onder de leerlingen ook gebrek aan lekkerbekken onder de
literatuurdocenten: 'Ons onderwijs is zwemles in de Sahara, seksuele
voorlichting door eunuchen:36
Daarnaast, en misschien ook wel mede daarom, moesten er in den
lande lang niet overal evenveel titels worden gelezen voor het afsluitend examen. Ter vergroting van de rechtsgelijkheid van dat examen
werd de Commissie Moderne Letteren Anbeek, Bekkering en Goedegebuure - om advies gevraagd over het standaardminimum in omvang en inhoud van de leeslijst.
De commissie opteerde voor 2I canonieke werken inhunvooral politieke, sociale en historische context. Die voorkeur moest het echter
afleggen tegen de vrijheid van zowel leerlingen als docenten om voor
dat examen zelf de titels te kunnen kiezen. In de discussie, die volgens
De Vriend niet verder kwam dan de al dan niet verplichte lijst, ging de
hernieuwde aandacht voor'literatuur in context' in het voorstel van de
commissie geheel verloren. Toch had het onderwijsveld volgens De
Glopper en Schooten vooral behoefte getoond aan meer kennis over
de literatuurvan nd I945 en haar culturele, sociale en politieke achtergronden.37 Kennelijkgoldhet lezen van literatuur als eenzaak van per-

soonlijke ontwikkeling met de noodzakelijke keuzevrijheid van dien.
In het eindrapport van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlandse taal- en letterkunde werd in de toelichting
ruimte gelaten voor een aantal werken afkomstig uit de literatuur van
een niet-examentaal. Van Lierop-Debrauwer leidde daaruit af dat de
behandeling van jeugdliteratuur en de keuze van die literatuur voor de
leeslijst voortaan is toegestaan. Ofdat ook echt zal gebeuren, noemt ze
nog maar de vraag, zolang tijdschriften en literatuurgeschiedenissen
voor het voortgezet onderwijs niet of nauwelijks aandacht besteden
aan jeugdliteratuur.38

36. R. Kousbroek, 'Zwemles in de Sahara', in: idem, De zuaanzin aan de macht. Anathema's 4 Amsterdam (Meulenhoff) I 979, PP· 78-82.
37· A. Braet en T. Hendrix (red.), Het CEFN-rapport. Eindverslag van de Commissie
Eindexamens Vernieuwing NedeHandse Taal en Lenerkunde vzvo en havo. Den Haag
(S DU) I99I, p. 75; H. Bekkering, 'De lotgevallen van de literatuurlijst', in: Bzzllen'n,

20 (I99I), pp. I I-I8; J. Goedegebuure, 'Van eenentwintignaarvijfnaarnul.
De wederwaardigheden van een leeslijst',in: NieuwletterkundigMagazijn. Mededelingenbladvande MaatschappilderNederlandse letterkunde, x (I992), nr. I, pp. 5-8.
38. H. van Lierop-Debrauwer, 'Het geminachte kind. Jeugdliteratuur in de bovenbouw van havo en vwo', in: Spiegel I2 (I994) nr. I, pp. 9-2-I.
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4.5. DE ONTDEKKING VAN DE LEZER: RECEPTIEESTHETICA EN READER RESPONSE CRITICISM

Wat leerlingen in een bepaald stadium al dan niet aankunnen is een bij
uitstek empirische vraag naar hun leesvaardigheid en leesinteresses in
bepaalde leeftijdsfases. Die vraag heeft tot de ontdekking van de lezer
geleid. Deze ontdekking heeft de aanzet gegeven tot de wetenschap
van het lezen en tot een paradigmawisseling in de literatuurwetenschap, een wisseling die met de receptie-esthetica en het Reader
Response Criticism op gang is gekomen. De eerste vernieuwing heeft
haar wortels in Duitsland, de tweede in het Angelsaksische taalgebied.
De receptie-esthetica heeft haar ontstaan te danken aan een nieuwe
comparatistische letterenfaculteit aan de universiteit van Konstanz
met de receptie- en werkingstheorie van literatuur als overkoepelend
kader.39 Jauss schreef geschiedenis met zijn inaugurele rede Literaturgeschichte als Provokation door het normdoorbrekende van teksten te
lokaliseren in de verwachtingshorizon van de lezer. Iser vatte het sleutelbegrip'Unbestimmtheitsstelle' van Ingarden op als de open plek in
een tekst, waarmee de lezer zich een voorstelling vormt van plot, thema ofvertelperspectief. Daarmee stond zowel in historisch als in contemporain perspectief de lezer op de agenda van de literatuurwetenschap.

Toch werd de aandacht van Jauss en Iser voor de zo lang genegeerde lezer bekritiseerd als een verkapte manier om opnieuw de tekst binnen te halen, al gebeurde dat nu in de vorm van een ideale, gereconstrueerde lezer: de lezervan vlees en bloed zou zich volgens Laan nog
altijd ophouden in de wachtkamer van het literaire bedrijf, ver van
enqu6tes en experimenteel onderzoek vandaan.40 Vriend noemt de
impliciete lezer van Iser geen reale lezer.4I Van Buuren meent dat het
begrip 'open plek' op de narratologie of de empirische literatuurpsychologie is aangewezen, wil de inbreng van de lezer ooit nog eens helder worden.42 Anbeek mist in de receptie-esthetica een algemeen geldige methodiek en in de receptiegeschiedenis het broodnodige representatieve receptiemateriaal. Toch prijst hij de receptie-estheticus/
historicus onder de vele andere beoefenaren van literair-wetenschap39. R.T. Segers, 'Hans Robert Jauss over receptie-onderzoek, Konstanz en de
toekomst van de universiteit. Een interview', in: idem (red.), Lezen en taren lezen.

's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) I98I, pp. 207-2IB
40. N. Laan, 'De ideale lezer'. in: T. van Deel en N. Laan (red.), Staalkaart. Opstellen
overletterkunde. Amsterdam (Huis aan de Drie Grachten) 1984, PP· 72-8 I.
4I. G. de Vriend, 'Wolfgang Iser: Fictionele teksten en open plekken', in: R.T. Segers
(red.), Receptie-esthen'ka. Grondstagen, theone en wepassing Amsterdam (Huis aan de
Drie Grachten) I978, PP. 37-48
42. M.B. van Buuren, Filosofie van de algemene Literamurwetenschap. I.£iden (Martinus

Nijhoff) I988, p. I00.
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pelijke disciplines als iernand die 'zich tenminste bezighoudt met
mensenwerk'.43 Kloek is in 25 jaar receptiegeschiedenis steeds meer
naar relle historische lezers gaan kijken, maar de 'desacralisering van
de tekst' en'de verheffing van de lezer van bedelknaap tot lezer' had hij
voor geen goud willen missen.44 Segers zag het centrale begrip 'open
plek' nergens toetsbaar omschreven als een legenda voor het interpretatieproces van de lezer.45 Verder brak hij een lans voor iconografisch
onderzoek naar tekeningen en andere afbeeldingen in de media.46
Overigens vond dat type onderzoek toen al enige tijd plaats binnen het
Reader Response Criticism. En wel aan de hand van prentenboeken
zoals nog zal blijken.
Al vinden alle literatuurwetenschappers de eerste toenaderingspogingen tot de lezer te vrijblijvend, geen van hen verwijst naar het
Reader Response Criticism om de band met de lezer te versterken.
Toch is er van die beweging zoveel invloed uitgegaan dat een literatuurwetenschapper van de oude stempel als Abrams, zoals we zagen,

ruiterlijk moest erkennen dat zijn poEticamodel met de 'newreading'
van het Reader Response Criticism aan universaliteit had ingeboet.
Onder die vlag vaart weliswaar een veelheid aan theorieen, maar toch
steeds in naam van de lezer.
READER RESPONSE CRITICISM

Vrij algemeen wordt depublicatie in I938 van Louise Rosenblatts boek
Literature as exploration als het begin van de Reader-Response-beweging gezien.47 Zij geldt als de eerste die zich kantte tegen de tweeledige
aanspraak van het New Criticism als zou alle betekenis in de tekst zetelen en als zou alleen de tekst de basis vormen voor objectieve interpretaties. Zij ziet betekenisvorming immers als een transactie tussen lezer
en tekst, waarbij lezers teksten en teksten lezers transformeren.
Die interactieve opvatting zou volgens Beach en Hynds tot een
baaierd van opvattingen leiden als gevolg van de steeds bredere steun
in disciplines als cognitieve psychologie, literaire theorie, psychoanalytische theorie of retorica.48 Tegelijk met de (her)ontdekking van de
43· T. Anbeek, 'Receptie-esthetika en receptie-geschiedenis. Enkele problemen', in:
Segers (red.), Receprie-esthetika, I 978 (n. 4I),PP. 75-84.
44· J.J. Kloek, 'Van receptie-esthetica naar leescultuur - en terug', in: Forum der Letteren, 34 (I993), PP 242-254·
45· R.T. Segers en M. Koopmans-Thurlings, 'Receptie-onderzoek', in: R.T. Segers
(red.), Vormen van literamurinetensc/lap. Groningen (Wolters-Noordhoff) 1985,
pp. I99-227.

46. R.T. Segers, Het lezen van literatuur. Baarn (Ambo) I980, p. I I7.
47· J.P. Tomkins, 'An Introduction to Reader-Response Criticism', in: idem (red.),
Reader-Response Cn-ticism. Baltimore Gohns Hopkins University) I980, p. x.
48. R. Beach & S. Hynds, 'Research on response to literature', in: R. Barr e.a. (eds.),
Handbook ofReading Research. Decl I I, Whole Plains, N.Y. (Longman) I 99I,
PP· 453-489.
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lezer rond I970 in de psycholinguistiek en in de cognitieve ontwikkelingstheorie ontstond er aandacht voor de wijze waarop kinderen zich
tot lezer ontwikkelen.49 Behalve om de verwerving van die cognitieve
vaardigheid gaat het bij Reader Response Criticism ook om het lezen
van literatuur als morele, emotionele en subjectieve bron van zelfkennis. Daarmee werd de lezer in al zijn subjectiviteit op de troon gezet,
ten koste van de objectiverende arbiterrol die een tekst in een gezelschap lezers als een klas of een college kan spelen. Toch werd er
terecht op gewezen dat de behoefte aan een convergerende bijdrage bij
divergentie van lezersreacties eerder groter dan kleiner wordt en dat
geen instantie daar beter aan kan voldoen dan juist die ene onveranderlijke tekst.50

In Nederland kreeg het Reader Response Criticism veel minder en
ook veel eenzijdiger attentie dan de receptie-esthetica. Zo vroeg De

Moor in navolging van Bleich vooral aandacht voor de emotionele en
subjectieve beleving in tekstervaringsmethodes en niet voor een meer
cognitieve benadering, ondanks zijn interesse voor de verwerving van
literaire competentie in de geest van Culler. Die aandacht voor de rol
van het subject blijft niet zonder verabsolutering, zoals blijkt uit de
volgende passage uit de dissertatie van zijn leerling, Dirksen:
'Leerlingen ontdekken dat iedereen anders leest, andere verwachtingen heeft ten aanzien van het verhaalverloop, anders reageert op,
andere eigenschappen projecteert in, anders meeleeft met de verhaalfiguren, anders meefantaseert over de ontwikkelingen binnen het verhaal en de afloop ervan; dat iedereen zich op een of andere manier
door zijn omgeving laat beinvloeden in zijn houding tegenover en
waardering voor het verhaal.' (p. I49)
Dirksen beperkt zich naar eigen zeggen tot de subjectieve lezersresponse, en richt zich niet op het literaire werk. 51 Daarbij gaat hij
voorbij aan collectieve waarderingen in zijn eigen data, zoals wanneer
lezers van een bepaalde sekse groepsgewijs blijken te oordelen over
een specifiek literair werk. Er is in de Nijmeegse traditie kortom sprake van een subjectieve reflex op lezersreacties; objectieve toetsen in de
empirische traditie van het CITO raakten daarbij op de achtergrond,
ook al wijdde De Moor een symposium aan toetsen in het literatuuronderwijs.52
49. Ch.R. Cooper, 'Introduction', in: idem (ed.), Researching Response to Literature
and the Teaching of Literature. Points ofdeparture. San Diego (Ablex Publishing

Corporation) I985
50. A.C. Purves, 'That Sunny Dome: Those Caves ofIce', ibidem, pp. 54-69.
5 , J.A.G. Dirksen, Lezers, Literatuuren Literamudessen Readerresponse cnticism in de
literatuurlessen Nederlands (diss. Ku Nijmegen). Eindhoven I995, P· 41
52. W. de Moor (red.), Stiefkind en Bottleneck. De toetsing in her literatuuronderwijs

Vakgroep Algemene Kunstwetenschappen, KUN, Nijmegen I990.
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De vereenzelviging van Reader Response Criticism met de subjectieve tak van deze traditie gaat ten koste van de empirische tak binnen
deze beweging. Het is een keuze met verregaande gevolgen voor de
literatuurdidactiek en voor de praktijk van het literatuuronderwijs.
Niet alleen wordt de subjectieve lezer op de troon gezet, maar ook zijn
leesdossier zolang dat zonder objectieve aanvulling blijft over diens
verwerving van literaire competentie en participatie in de literaire en
educatieve canon. Toch zouden empirische vormen van toetsing en
observatie, zoals hardop-denk-procedures, vanuit een op vaardigheden gericht leesmodel in algemene zin veel kunnen zeggen over de
lezer in een bepaalde fase. Dat gemis doet zich evenzeer voelen voor
het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. In het tweede
deel van deze st:udie wordt ten behoeve van de evaluatie van het interventieproject een instrument ingezet waarmee in meer objectieve zin
uitspraken 1<unnen worden gedaan over genoemde facetten van de

literaire socialisatie. Al zal uit de nu volgende beschrijving van het
onderzoek naar ontwikkelingsdimensies in de literaire socialisatie blijken dat die empirisch georienteerde aandacht schaars is, een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodes blijft daarom niet
minder wenselijk. Op het terrein van de ontwikkeling van instrumenten is er echter nog veel werk aan de winkel. Zolang die instrumenten
er niet zijn, valt er over literaire competentie en participatie in de literaire en educatieve canon weinig in objectieve zin te zeggen. Daardoor
blijft in de hermeneutische traditie het accent op de reconstructie van
de unieke, individuele lezer liggen, met het leesdossier en de leesautobiografie als lastig te objectiveren observatiemiddelen. Als gevolg
hiervan moet de empirische traditie in het Reader Response Criticism
bij de reconstructie van de communale lezer en diens verwerving van
onder meer literaire competentie voorlopig nog het meest verstek
laten gaan. Die stand van zaken staat, zoals zal blijken, niet los van de
dominantie van de hermeneutische traditie in de op de lezer gerichte
tak van onder meer de literatuurwetenschap.

4.6, DE ONTDEKKING VAN DE JONGE LEZER:
VAN BUHLER TOT BEINLICH

Naast de hermeneutische traditie van literatuurwetenschappers als
Ingarden en Iser was er op het continent ook een traditie van onderzoek naar stadia in de literair-esthetische ontwikkeling van kinderen.
Oog voor een vast terugkerende volgorde in de literaire ontwikkeling
is van potentieel belang voor een programma van hinaujlesen. Daarbij
maakt Charlotte Buhler in haar stadiatheorie gebruik van korte literaire trefwoorden om verschillende periodes in de ontwikkeling van de
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fantasie van kinderen te typeren: voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar de
Struwelpeterfase, voor de leeftijd van 4 tot 8 A IO jaar de sprookjesfase
en voor de leeftijd van 9 tot I I a I 2 jaar de Robinsonfase.53 Die trefwoorden moesten voor elke lezer gelden, vandaar dat werd gekozen
voor Der Struzuelpeter, een klassiek boek met honderden drukken en
vertalingen in bijna alle cultuurtalen,54 het sprookje, een sinds de
Romantiek klassiek genre, en Robinson Crusoai een roman met de status van een subgenre (robinsonade). Al even klassiek was vijf jaar later
de keuze voor de helden- en voor de balladenfase, corresponderend
met de I 2- tot I5-jarigen en IS- tot 20-jarigen.55
Ongetwijfeld heeft de stadiatheorie van Bahler haar renommee in
hoge mate te danken aan de etikettering met de genoemde klassieke
titels en genres. Toch doet deze ook afbreuk aan de universaliteit van
de stadia. Zo bleken de stadia in sommige sociale milieus trager en
via andere titels en genres te worden doorlopen. Zelf kwam Buhler in
de Verenigde Staten tot de ontdekking dat sprookjes in de lezersontwikkeling een minder overheersende rol spelen dan strips bijvoorbeeld.56

Schliebe-Lippert zette in I933 de stap van object naar subject door in
plaats van lievelingsboeken of lievelingsgenres zoals haar leermeester
Charlotte Buhler deed, het literair-esthetisch ervaringsvermogen
meer in het algemeen te onderzoeken. In Der Mensch als Leser: Entwicklungsverlauf der literardsthetischen Erlebnisfdhekeit maakte ze een
onderscheid tussen het vroege extra-literair-esthetische en het latere
literair-esthetische stadium. Beide stadia omvatten vier ontwikkelingsgradaties.
Het eerste, extra-literaire stadium omvat de literaire spelleeftijd
(2-5 jaar), de sprookjesleeftijd (6-8 jaar), de zaakgerichte leeftijd (9-Io
jaar) en de sensatieleeftijd (II-I3 jaar). Het tweede, literair-esthetische stadium behelst de gevoelige periode met de vroege (I4-I6 jaar)
en de rijpe (I7-20 jaar) fase, en de stabiliseringsfase in de volwassenheid. Daarmee reserveert Schliebe-Lippert de literaire fase voor de
periode vanaf I4 jaar, de periode van het offici8le literatuuronderwijs
waaraan slechts een deel van de bevolking kan deelnemen.

53· Ch. Buhler en J. Bilz, Das Marchen unddie Phantasie des Kindes. Berlijn (SpringerVerlag) I977
54· H. Jacobs, 'Struwelpeter und Struwelpeteriaden', in: Albert Schug (ed.), Die
Bilderwek im Kinderbuch Kinder- undjugendbucher aushinf.7ahrhunderten. Kunstund Museumsbibliothek und Rheinisches Bildarchiv der Stadt Kuln, Keulen I988,
pp. 84-89

55· Ch. Buhler, Das Seelenleben des Jugendlichen. Versuch einer/lnayse und T eorie der
psychischen Puberzdt. Jena (G Fischer) I 922.

56. Buhler en Bilz, Das Marchen und die Phantasie, I977 (n. 53), P· 87
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Giehrl onderscheidt vier verschillende leeshoudingen (informatief,
evasief, cognitief en literair-esthetisch) en op basis daarvan vier lezerstypen: de functioneel-pragmatische, de emotioneel-fantastische, de
rationeel-intellectuele en de literaire lezer.57 Die typologie presenteert
hij-op enkele uitzonderingen na zonder ze te koppelen aan leeftijdsfasen. Toch zijn die uitzonderingen veelzeggend. Zo komt bij de
literaire lezer vrijwel uitsluitend volwassen canonliteratuur aan bod,
terwijl hij Schliebe-Lippert verwijt dat ze geen oog heeft voor het lirerair-cognitieve plezier dat jonge kinderen aan kinderrijmen beleven.
Giehrl citeert daarbij de volgende passage van Enzensberger:
'Het kinderrijm is vandaag de dag de enige poltische vorm, waarvan
het directe nut voor de hand ligt. Het wordt gebruikt. Alles is nog
onontdekt: het eigen gezicht, de eigen vingers, de dieren, de seizoenen, het weer, de beroepen. Het rijm helpt het kind zich in deze wereld
te orienteren en er meester over te worden. Eten en inslapen, spreken
en vragen, gaan en tellen, schommelen en spelen zijn kunsten die het
rijm hem kunstzinnig toevertrouwt. Daaraan ontleent het zijn aanzien
als gebruiksvoorwerp; daaraan heeft het zijn hardheid, zijn standvastigheid, zijn eigenzinnigheid, zijn vitaliteit te danken.'58
Deze veelzijdige omgang met het kinderrijm ziet Giehrl als een voorvorm van zowel het literaire, het informatieve als het cognitieve lezen.
Desondanks bewaart hij het begrip literair lezen voor de hogere vormen van voortgezet onderwijs en voor de minderheidscategorie van
literaire lezers 'die taal als kunst willen beleven en beminnen' (p. 62).
Met die bepaling moeten leerlingen met minder onderwijs de communale literaire socialisatie missen en vormt de erkenning van
het kinderrijm als voorvorm van het literaire lezen geen aanleiding
-

om het lezen van prentenboeken als Piet de Smee,poets of het zingen
van Sinterklaasliedjes rot het literaire communicatieproces te rekenen.

Dat Giehrl deze consequentie niet onderkent, verbaast des te meer,
gelet op de traditie waarin Enzensberger het kinderrijm plaatst. Dat is
de traditie van romantici als Achim von Arnim en Brentano, die met
de collectie volksliederen Des Knaben Wunderhorn po8zie niet wilden
reduceren tot'een zaak van weinigen'. Het is de klassenloze, anarchistische traditie van het kinderrijm, die door Enzensberger alS volgt
wordt getypeerd:
'Het kinderrijm was op geen enkele stand, niet op heren en niet op
knechten, aangewezen. Nooit heeft het onderscheid tussen zijn ge-

57. H.E. Giehrl, Derjunge Leser. Einfghrung in Grund#agen derJungleserkunde und der
hterarischen Erziehung.

Donauwdrh (Ludwig Auer) I968.

58. H.M. Enzensberger, Allerleirauh Viele sc/une Kinderreime. Frankfurt I962, p. 353;
Ned. vert. door P. Mooren in Marge, 4, I974, PP· 43I-443
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bruikers gemaakt: wie het kinderrijm in de mond neemt, de kinderen
dus, wordt in een klassenloze maatschappij opgenomen.' (p. 448)
Giehrls 'reservaat' van het literaire lezen voor de hogere vormen van
voortgezet onderwijs is niet de keuze van Beinlich, die zich w61 op de
literaire ontwikkeling van alle lezers richt.59 Hij noemt Buhlers onderzoek naar leeftijdsspecifieke lievelingsboeken en -genres een eerste
proeve van een empirisch-sociologische benadering. Het gebruik van
specifieke boektitels en genres als typering van algemeen geldige sta-

dia vindt hij echter bezwaarlijk. Zo vindt hij de keuze van klassieke
titels ofgenres te statisch voor de actuele, individueel-esthetische ontwikkeling.
Tegen Schliebe-Lipperts reservering van de literaire fase voor het
literatuuronderwijs voor de ontwikkelde stand brengt Beinlich zowel
empirische als ideele bezwaren naar voren. In empirische zin staat het
voor hem vast dat elk kind plezier beleeft aan'ritme en rijm, aan talige
harmonie en aan beeldende evocaties'. In ideele zin noemt hij het verlangen naar schoonheid het democratisch recht van elk mens in elke
maatschappelijke klasse of etnische categorie, en in elke fase van zijn
ontwikkeling.6° Dat grondrecht staat volgens Beinlich op gespannen
voet met de Reformpedagogiek (Wolgast), die met een rigoreus
onderscheid tussen elite- en massaliteratuur nauwelijks ruimte laat
voor overgangen en tussenwaarden. Voor die tweedeling ontbreekt
volgens Beinlich echter elke fundering in het talige, literaire kunstwerk. Beinlich illustreert dat met een beroep op Ingarden.
Dat beroep op Ingarden is verrassend omdat hij doorgaans als
kroongetuige wordt opgevoerd in het debat over wat wel en niet tot de
literatuur mag worden gerekend. In dat legitimiteitsdebat staat de
lezer meestal buitenspel en spelen verschillen in leesvaardigheid en
literaire ervaring geen rol van betekenis.
Ingarden maakt op goede gronden een heel andere afweging. Hij
typeert de concretisering van het literaire kunstwerk als een handeling
die gedoemd is om onvoltooid te blijven, omdat er altijd zaken zijn die
de lezer ontgaan of die tijdens de lectuur weer worden vergeten. Er
bestaat dus ook in de receptie van het literaire kunstwerk een algemeen literair, menselijk tekort. Daarnaast erkent Ingarden dat reci59. A. Beinlich, 'Uber die literarische Entwicklung der Heranwachsenden: Zum
Stand der Forschung', in: Wirkendes Wort, I 5 (I965), PP· IIO-I2I; idem, 'Die
literarische Entwicklung in Kindheit und Jugend', in: idem (red.), Handbuch des
Deutschunterrichts. Band I I, Emsdetten I 970, PP 885-958; idem, 'Die Entwicklung
der Lesers', in: A.C. Baumgartner (red.), Lesen. Ein Handbuch. HaI'nburg I973,
pp. I 72-2Io; idem, 'Lesealter? Die literarische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen', in: K.E. Maier (red.), Kind und-yugendlicher als Leser. Bad Heilbrunn I980,
PP. I3-85.

60. Beinlich, 'Uber die literarische Entwicklung der Heranwachsenden' I965 (n. 59),
P. 27
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pienten afhankelijk van hun inzet, vaardigheid en sensibiliteit van
elkaar verschillen in de mate waarin zij het kunstwerk weten te concretiseren. Dat verschil in dispositie is echter relatief, gelet op het
genoemde tekort. Zijn ontologie van het literaire kunstwerk maakt
dan ook geen onderscheid naar literaire waarde. Volgens Ingarden
dient de eenvoudigste, bescheidenste lezer even serieus te worden genomen als de verfijnste en meest competente lezer.
Beinlich noemt dat terecht een revolutionair inzicht. Het is Ingarden te doen om wat alle literaire werken als grondstructuur gemeenschappelijk hebben en daarmee om een continuum tussen het eenvoudigste en het meest complexe literaire kunstwerk. Vandaar zijn

oproep om een misdaadfeuilleton net zo goed als een banaalliefdesgedicht van een scholier tot de literaire kunstwerken te rekenen:
'Wir wollen aber nicht nur Werke, die einen hohen literarischen oder
kulturellen Wert haben, fBr literarische Werke halten. [... Es ist] gerade unsere Absicht, eine Grundstruktur herauszustellen, die allen literarischen Werke gemeinsam ist, ungeachtet dessen, welchen Wert sie
haben. Wir mussen also zu Beispielen fiir unsere Untersuchung auch
Werke und Werkchen wihlen, die nach dem gemeinublichen Urteil
wertlos sind, z.B. irgendeinen Kriminalroman aus einer Zeitung oder
ein banales Liebesgedicht eines jungen Schulers. ,6I
Beinlich heeft als eerste op deze passage in het werk van Ingarden de
aandacht gevestigd. In het Nederlands taalgebied gingen auteurs als
Ghesquitre, Maatje of Knuvelder er aan voorbij om literatuur vervolgens op Ingardens grondslag afte grenzen van wat geen literatuur mag
heten.62 Nederland kent echter ook auteurs die in de geest van Ingarden oog hebben voor de literaire waarde van wat doorgaans als literair

waardeloos wordt bestempeld. Zo richtte Willem Wilmink de blik op
poezie in reclameteksten als:

Dit onthoudt u met gemak:
rijwielherstellen is een vak.

In Wilminks opvatting heeft de poezie haar tenten op vele plekken in
de samenleving opgestagen: 'Op het schoolplein, in polziealbums,
met sinterklaas, op markten en bij demonstraties en betogingen, bij
feesten en bij sociaal onrecht.'63 Wilmink laat in de geest van Ingarden
6 I. R. Ingarden, Das literamche Kunstwerk. Tubingen (Max Niemeyer Verlag) I972,
P. 4.

62. R. Ghesqui6re, Her versch:jnseljeugdlizeratuur. Leuven (Acco) I993; G. Knuvelder,
'Roman Ingarden', in: Raam, nr. I04, Sept. I974, PP· 39-59, en idem, 'In de vuurlinie',
in: Raam, nr. 87-89, okt. I972, pp. 2-29; F.C. Maatje, Literatuurtuetenschap. Grondslagen van een theone van het literaire werk. Utrecht (Oosthoek) I970, PP· 84-85.
63· W. Wilmink, Koen, maakje mijn schom, Willem Wilmink's schnNelyke cursus dichten.

Bussum (Van Holkema & Warendorf) I983, PP. IO-I3·
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de potzie van de straat en van de Parnassus hand in hand gaan en dat
geeft aan een literaire stadiatheorie 'de ruimte van het volledige leven'.
In dezelfde geest zoekt Beinlich naar een zo breed mogelijk referentiekader voor de literaire ontwikkeling. In zijn optiek kan de literaire
socialisatie in de vroege, de midden en de rijpe kindertijd, de voorpuberteit en de eigenlijke puberteit de vorm aannemen van vele socioculturele varianten, antropologische dimensies en esthetische ervaringspatronen.
In sociocultureel perspectief is er bijvoorbeeld verschil tussen de
hogere en de lagere sociale strata, waarbij de lagere volgens Beinlich
een latere en minder gevarieerde literaire ontwikkeling doormaken.
Vanuit antropologisch gezichtspunt kent de vroege kindertijd geen
scheiding tussen het ik en de wereld, staat de midden kindertijd open
voor zowel magische als realistische ervaringen (de aanduiding
sprookjesfase vindt Beinlich misleidend) en gaat veel escapistisch
lezen in een latere fase samen met een kritische distantie tot het ouderlijk milieu en met het assimileren van nieuwe ideaalbeelden. Ook voor
Beinlich geldt literaire ontwikkeling als een continuum, waarbij literaire ervaringen in het ene stadium reeds een volgend stadium aankondigen. Dat latentie-aspect sluit volgens hem abrupte breuken of
sprongen vrijwel uit. Het kind anticipeert in zijn ontwikkeling op toekomstige heldenrollen en het plezier in kinderrijm en kinderlied gedurende de vroege kindertijd verschaft hun het fundament voor latere,
meer complexe literaire ervaringen. Daarbij spelen prentenboeken,
met en zonder tekst, een grote rol.
De vroege kindertijd is de dankbaarste periode voor orale overdracht van literatuur als het kinderrijm en het kinderlied, het kindergebed en het raadsel. In die periode blijkt de directe orale cultuur thuis
even gezaghebbend als op school, ondanks de opkomst in de huiselijke omgeving van massacommunicatiemiddelen als radio, televisie en
film. De triviale kinderliteratuur is in deze ontwikkelingsfase populairder dan ooit.
In de middenperiode valt realistische fictie al net zo in de smaak als
magisch-fantastische lectuur. Leesgoed van mindere kwaliteit gaat er
nog steeds in als koek. Kruistochten tegen de 'vermeende' slechte
smaak zijn volgens Beinlich tot mislukken gedoemd, zo ze al niet aanzetten tot een ongewilde canonisering, zoals de receptiegeschiedenis
van de strip illustreert.
In de rijpe kindertijd tenslotte ontluikt de belangstelling voor avonturenromans, informatieve literatuur en tijdschriften.
De stadia van literaire ontwikkeling van Beinlich schetsen op basis van

Ingardens continuum het geleidelijke scala voor hinaujlesen. Die trap
wordt lang niet altijd tree voor tree beklommen. Kees Fens geeft daarII6

van een mooi voorbeeld vanuit zijn eigen leesgeschiedenis en Annie
M.G. Schmidt vanuit haar voorleeservaringen.
Toen Fens het symposium 'Kinderen letteren leren' opende, illustreerde hij zijn eerbetoon aan Fulco de Minstreel als het beslissende
boek in zijn leesontwikkeling met de volgende alinea:
'Het was een schone augustusavond van het jaar onzes Heeren I 297
dat drie ruiters in gestrekte draf langs de heirweg reden die naar het
slot van de Heer van Heukelom voerde. Ongetwijfeld hadden zij een
warme rit achter de rug, want een wit schuim liep de edele dieren langs
de zijden en de klederen der ruiters waren met stof bedekt. Het was
een hete dag geweest, zo heet als het in de hondsdagen maar zijn kan.
Het zonnetje had de ganse dag als een gloeiende bol aan de wolkeloze
hemel geschitterd en hare verzengende stralen naar het aardrijk
geschoten. Nu daalde het langzaam ter kimme en stond op het punt
om onder te gaan. Toch bleef het nog warm zelfs drukkend in de
lucht, en er bestond grond voor de veronderstelling dat er wel eens een
donderbui zou kunnen volgen.'

Opmerkelijk was zijn commentaar bij deze passage. Bijna zin na zin
riep de schok der herkenning op van 'dit is een echt boek'. Bijna elke
uitdrukking en gemeenplaats vond Fens niet alleen mooi, maar ook
literair. En het was juist de retoriek van al die clichds die hem in een
ander land en in een andere tijd bracht. Uitdrukkingen waarvan hij de
betekenis op geen stukken na kende, rekende hij tot de oude taal van
de dertiende eeuw, waarin volgens hem het verhaal ook was geschreven.64

De argumenten van het kind Fens om dit boek beslissend te vinden,
worden in de kritiek van de kinderliteratuur doorgaans gebruikt om
auteurs als Thea Beckman tot de triviale literatuur te rekenen.65
Bekentenissen van 'slechte smaak' als die van Fens in zijn bewondering voor Fulco de Minstreel laten zien dat gemeenplaatsen op de route
'van Nijntje tot Nabokov' een tijdlang tot de literaire pasmunt behoren. Clichds als 'het schuim liep de edele dieren [dus niet de paarden,
zo voegt Fens er aan toe] langs de zijden' of'de zon gaat als een gloeiende bollangs de hemel' hadden'de bekoring van wat ver weg is, naar
plaats event:ueel, maar het liefst eigenlijk naar tijd' (p. 22).
Ooit is zulke taal voor kinderen nieuw, mooi en literair, zoals toen
voor Fens. Dat het mooi van kinderen nog niet hoeft samen te vallen
met dat van volwassenen stelde Annie M.G. Schmidt vast toen zij een
verhaal ging voorlezen aan kinderen uit de Jordaan. 66
64· K. Fens, 'Het beslissende boek', in: P. Mooren, H. Verdaasdonk en H. Verschuren (red.), Kinderen Letteren Leren. Tilburg (Zwijsen) I984, PP· I8-33
65· P. van den Hoven,'Een kwestie van goede smaak? Een kleine typologie in citaten
ofhet geheim van Thea Beckman', in: idem, Grensverkeer. N BLE, Den Haag I994,
pp. I25-I33·
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'Een verhaal Waar Ze lets Aan Hadden! En na lang zoeken besloot ik
hen De Waterkindertles te vertellen. Van Kingsley. Het is een mooi
poatisch verhaal, vol lichte en donkere nuances en ik stelde me al voor
hoe ik met een gevoelige stem zou vertellen over het lieve schoorsteen-

vegertje: (p. I5)
Toen ze daar voor de zaal stond en eindelijk over het lieve schoorsteenvegertje vertelde, kon dat de kinderen allerminst bekoren. Die
begonnen al gauw keet te trappen. Ze staakte het vertellen, waarop de
kinderen, die zich bedrogen voelden, slechts met moeite de zaal waren
uit te krijgen. Schmidt droop af door de zij-uitgang:
'Maar ik had een grote les geleerd. Die kinderen hadden gelijk. Ze
hadden geld betaald om een mooi verhaal te horen. Nu was er een juf
gekomen met een verhaal dat zij vervelend vonden. Dus weg met de
jufl De volgende week ben ik teruggekeerd en heb hun een roversverhaal verteld met veel bloed. Ze waren innig tevreden en hebben geluisterd tot het sensationele einde toe.' (p. I6)
Schmidt verbindt aan haar vertelervaring de conclusie dat je moet uitgaan van het kind en van wat het kind in een bepaalde periode wil.
Daarbij worden'kojboj'-verhalen al evenmin versmaad als hobbyboeken ofbakvisverhalen voor wie aan flirten toe is. Zo pendelt zij steeds
tussen het'betere' en het 'triviale' boek: in Schoolidy#en van Top Naeff
ziet ze alle ingredi8nten van het bakvisverhaal toebereid tot een klassiek boek vol humor en warmte, en omgekeerd wijstze erop dat kinderen die van heldenboeken houden, de ironie van Kastner in Emiel en
ziin detectives, die zij als spot met hun helden opvatten, niet kunnen
verdragen.

Schmidt erkent het recht van kinderen op hun nog niet ontwikkelde smaak, berust daar evenmin in als Bekkering, maar weet met die
slechte smaak als opstap bijna binnen elk geprefereerd genre iets voor

hun eigen bibliotheek als 'fundament van hun cultuur' te vinden.
Anders gezegd, het gaat haar om grensverkeer, niet zozeer met het
mooi van volwassenen, als wel met het mooi van kinderen als vertrekpunt, en ook grensverkeer aan de hand van prentenboeken als Prikkebeen van T8pfer/Gouverneur en Piet de Smee,poets van Hoffmann, die
de weg wijzen naar het Stedelijk Museum.
In deze pendelbeweging tussen de smaak van haar publiek en die
waar Schmidt haar publiek naar toe wil voeren, is zij een regelrechte
aanhanger van de theorie van het hinaufesen. Niet door lectuur te verbieden, wel door op titels te wijzen die verkeerde voorkeuren op een
hoger plan brengen.
A.M.G. Schmidt, 'Voer voor kinderen', in: A. Rutgers van der Loeff-Basenau
(red.), De druiven zO'n zoer. Zeventien stemmen over her kinderboek. Groningen (WoltersNoordhoff) I97I, pM 9-27.
66.
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4.7. DE IMPLICIETE LEZER

In het programmatische opstel The Reader in the Book zet Chambers
uiteen hoe hij de voorstelling van de lezer in her boek samen met het
kindperspectief en Isers concept van de impliciete lezer toetst aan wat
kinderen zelfvan het boek vinden. Dat samen moet uitsluitsel geven in
de veelal tumultueuze kwestie of een boek een kinderboek is.67
Chambers vat Isers impliciete lezer op als de plekken die een auteur, bewust of onbewust, in een tekst voor de lezer heeft opengelaten.
In i127:ere The Wild Things Are van Maurice Sendak wordt de vraag of
de reis van Max naar de wilde dingen echt is of een droom, al aan het
begin opgeroepen door een'wild thing' dat aan een klerenhanger bungelt of door het portret van een 'wild thing' dat aan de wand hangt,
met'by Max' als signatuur. Zulke aankondigingen van een gedroomd
verhaal vervullen volgens Chambers voor jonge lezers eenzelfde functie als de open plekken in Ulysses van Joyce voor volwassenen.
In twee recent vertaalde boeken laat Chambers zien, hoe hij Isers
concept van de impliciete lezer uitwerkt in open sleutelvragen. Zo
mogen de kinderen in De leesomgeving raden of de monsters zich inhet
hoofd van Max bevinden of op de plek waar Max heen vaart. En in
Vertel eens vormt de vraag 'hoe lang denk je dat het verhaal van Max
geduurd heeft?' samen met de tussenvraag 'zo lang als een slaapje?'
het beslissende duwtje tot het juiste antwoord:

'Hij valt in slaap en droomt van de Maximonsters. Als hi j wakker
wordt, staat zijn avondeten er. Het is nog warm. Toen ik voor straf
naar bed moest, kwam mijn moeder ook een keer kijken en eten brengen en een nachtzoen: (p. 74)
Uit het respect voor zo'n antwoord blijkt dat Chambers het lezen met
Iser opvat als een dynamisch herscheppingsproces en lezers aanmoedigt'vrijuit over hun leeservaringen te spreken'.68 Persoonlijke betrokkenheid bij het verhaal wordt gestimuleerd door ook te vragen wie de
boeiendste figuur is, of wat je er je vriendjes over zou willen vertellen.
Dat emotioneel appdl van het boek aan de lezer vindt het beste gehoor
bij stimulerende opmerkingen als 'vertel eens', of tussenvragen als
'hoe weet je dat?' en verdraagt volgens Chambers geen 'waarom-vragen' die kinderen doen dichtslaan. Met het zorgvuldig bedenken van
open sleutelvragen bij de open plekken van het boek om het verhaal in
de klas te'testen', betrekt Chambers de lezer in zijn theorie, terwijl Iser
wordt verweten dat hij de lezer nooit tot zijn theorie heeft toegelaten.
67· A. Chambers, 'The Reader in the Book', in: Booktalk, Occasional Writing on Literature and children. Londen (The Bodley Head) I985, PP· 34-58.
68. A. Chambers, De leesomgeving. Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken
te genieten. Amsterdam (Querido) I995; idem, Vemleens. Kinderen, lezen en praten.
Amsterdam (Querido) I995
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In het voetspoor van Chambers is Margaret Meek op zoek gegaan
naar de impliciete lezer in het boek, vanuit de overtuiging dat narratieve fictie - te beginnen met prentenboeken - een sleutelrol kan spelen
in de ontwikkeling van geletterdheid.69 Daarbij vindt ze de interactie
tussen boek en lezer, samen met het symbolisch spel van het kind cruciaal voor de ontwikkeling van geletterdheid. 'Fiction is for grown
men what play is for the child', zo citeert ze Stevenson.
Zo'n fictioneel spel is voor haar Rosie's Walk van Pat Hutchins.
Minutieus doet Meek verslag hoe Ben, een leerling die moeizaam las,
zich dat boek eigen maakt. Ze presenteert dat verslag als een vroege
ontstaansgeschiedenis van literaire competentie. Uitvoerig beschrijft
ze hoe Ben zich in een eerste gesprek geleidelijk een beeld vormt van
het verhaal dat gaat komen, hoe hij de verrassende ontdekking doet
dathet boek een auteur en illustratorheeft, hoe hij zijn eigen werkelijkheid vervangt door die van het boek en van de prenten en hoe hij beetje bij beetje in de huid van de verteller en van de recipiEnt kruipt. Dat
zijn volgens haar evenzovele mijlpalen op weg naar literaire competentie.

Rosie's Walk is een prentenboek waarvan de tekst uit slechts 66n
lange zin van I 7 woorden bestaat. Die zin volgt kip Rosie op haar route langs vele voorzetsels ('across the yard, over the bridge, under the
beehives'), terwijl de illustraties elke pagina opnieuw laten zien hoe de
voortdurende dreiging van de vos die achter haar aan zit, haar net niet
fataal wordt. Die dreiging spreekt vooral uit aanvankelijk vredige
beeldfragmenten als een hark of een vijver, tot de hark de vos 'groggy'
slaat en de vos kopje onder gaat in de vijver. Aan het einde van de middag had Ben vier keer met het verhaal kennisgemaakt, wist hij hoe het
in elkaar zat en kon hil her navertellen. De herhaalde lezing van deze
fameuze wandeling biedt volgens Meek vele kansen om ontluikende
literaire competenties te stimuleren:
'Allereerst is een pagina in een prentenboek een ikoon om te bekijken,
over te praten en te duiden zodat een tekst tot een vertelling kan uitgroeien. In het begin zijn er nog maar weinig woorden en vormen de
gebeurtenissen in de prenten de meerduidige tekst. De lezer moet
leren welke van de afgebeelde gebeurtenissen de verhaallijn vormt,
terwijl elke herlezing laat zien dat er zoveel meer is dat er toe doet.
Geleidelijk leert de lezer dat het verhaal is opgebouwd uit woorden en
prenten. De essentie van Rosie's Walk is dat er over de vos met geen
woord wordt gerept, terwijl de lezer weet dat er zonder hem geen ver-

69. M. Meek, On being literate. Londen (The Bodley Head) I99I. Zie ook M. Meek,
'De wetenschappelilke bestudering van kinderliteratuur', in: Jeugd en Sammieving,
I988, nr. 3/4, themanummer Praten op Papier. Over kinder- enjeugdliteratuur,
PP. I34-I48.
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Pat Hutchins, Rosie's Walk

haal zou zijn. Nergens anders dan in de interactie van de lezer met de
tekst kan die les worden geleerd.
Hoe onderscheiden kinderen de heldin van de schurk? Welke bevrediging gaat er uit van de happy ending of, zoals Tolstoj het noemt,
de eucatastrofe? Is het de gerechtigdheid der dingen die men eerder
van een verhaal dan van het leven verwacht? Of vanwaar komt dat
moreel oordeel, als het niet van het spelen met regels is? Is lezen een
kunstig spel met regels? En hoe verhoudt dit spel met regels zich tot de
regels in het doen alsofvan kinderen?' (p. I I7)

Het minutieuze leesverslag van Meek vormt een interessante casus
om stadia-ontwikkeling volgens Abrams/Parsons te toetsen aan zowel
de novice als de begeleider.

Ben brengt zijn werkelijkheid als leesverwachting in ('het zou wel
eens kunnen gaan regenen'), laat zich door onbekende stukjes werkelijkheid niet van de wijs brengen, is associatief als hij naar Wendy verwijst, die bij hem op school zit, en leest het prentenboek meteen vier
keer achter elkaar uit.

I 2I

Volgens Meek gaat het verhaal over een autonoom spel van protagonist en belager, dat culmineert in de denkbeeldige presentie van
de vos, met als herhaalde uitkomst'boontje komt om zijn loontje.' In
de ervaring van die literaire vormgeving stellen kinderen, net als bij
hun doen-alsof, hun mimetische opvatting van de werkelijkheid in de
waagschaal. 'De schepping van een imaginaire situatie is', zo citeert ze
Vygotsky, 'geen lukraak feit in een kinderleven, maar veeleer de eerste
manifestatie van de emancipatie van het kind uit zijn sociale beperkingen'.

De prentenboekenfase blijkt dus heel wat meer te zijn dan een louter associatief stadium: Ben verkeert zowel in het mimetische stadium, waarbij dingen, personen en gebeurtenissen aan de werkelijkheid
worden getoetst, als in het morele, waarin het geheel wordt beleefd en
beoordeeld als een eucatastrofe.
Zo laat Meek prentenboeken de revue passeren van Burningham,
Ahlberg, Browne, Blake of Sendak op een wijze die steeds veel verder
gaat dan schema's voor leesvaardigheid en stadia in de esthetische
ontwikkeling doen geloven. Volgens haar verloopt de literaire ontwikkeling dan ook in een spiraal met als belangrijkste les om, zoals Barthes dat noemt, 'het plezier van de tekst' te ontdekken in het spel met
de regels van het verhaal en in de stem van de verhalenverteller.7° Dat
programma, met als credo haar opstel: How texts teach what readers
learn, omvat eveneens het gebruik van prentenboeken voor oudere
kinderen die in het expressieve en het interpretatieve stadium vertoeven, zij het niet zozeer in formele zin.71

Meek heeft met haarpleidooi voorhetprentenboekals bronvan informatie over ontluikende literaire competentie grote indruk gemaakt.
Met name Benton vindt de responsiviteit die zij in navolging van Isers
impliciete lezer met prentenboeken bij kinderen ontlokt, voorbeeldig.
Die responsiviteit is volgens hem ook broodnodig, omdat de lezer
'meestal even onzichtbaar blijft als het legendarische monster van
Loch Ness'.72 Methodieken die de jeugdige lezer uit de tent lokken,
erkennen impliciet het strikt persoonlijke van diens interpretatie.73
Benton werkte op dezelfde manier door lezers van 9 tot I4 jaar een
beeld te laten vormen (wat zie je bij deze verhaalfiguur, scdne of
gebeurtenis?), vooruit of juist terug te laten kijken (hoe zal het aflopen? of: hoe is het zo gekomen?) en narratieve technieken te laten
70. Roland Barthes, Hetplezier van de tekst. Nijmegen (S U N) I986.
7I. M. Meek, How texts teach what readers learn. Lockwood (The Thimble Press) I988.

72. M. Benton, 'Children's Responses to the Text', in: G. Fox e.a. (red.), Responses to
Children's Literature. Munchen (K.G. Sauer) I983·
73· M. Benton, 'Reader Response Criticism', in: P. Hunt (ed.), International Companion Encyclopaedia of Children 's Literature. Londen (Routledge) I996,
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waarderen als dagdroom, climax ofironie.74 Benton toont zich daarbij
een warm voorstander van het gebruik van prentenboeken in het
voortgezet onderwijs, want 'geen ander literair genre verwerft zo
gemakkelijk de enthousiaste medewerking van zijn lezers' (p. 74)·

Walk leent zich daar qua leeftijdscategorie wel minder voor
dan prentenboeken als Come away from the water van John BurninghamofFrogandtoada#yearvan Arnold Lobel, maar elders laat hij in
een vergelijking van A rake's progress van William Hogarth met Rosie's
Walk zien hoe dit prentenboek model kan staan voor esthetisch
lezen.75 Wat maakt het prentenboek daar zo geschikt toe? Kan de ontologie van het genre de aantrekkingskracht verklaren?
Rosie's

4.8. ONTOLOGIE VAN HET PRENTENBOEK

In de meeste definities en omschrijvingen van het prentenboek wordt
het samengaan van beeld en tekst tot de essentie van dit genre gerekend. Het behelst een interactie die meer is dan een illustratie bij een
verhaal. Aan die wisselwerking van woorden en prenten heeft het
prentenboek volgens Nodelman zijn educatieve en artistieke zeggingskracht te danken.76 Uniek aan het prentenboek noemt hij de
integratie van een bondige tekst met een serie prenten. Vertelritmen
en narratieve technieken nemen daarbij verschillende snelheden aan
die kinderen steeds beter leren onderkennen in hun grafische en iconografische codes.
Nodelman illustreert dat leerproces met voorbeelden van veelgebruikte technieken als de close-up of het vogelperspectief. Ze zetten
het gangbare idee op de kop dat tekst en prent op eigen manier hetzelfde vertellen, want ze scheppen in hun vertelling juist afstand tot
elkaar of tonen paradoxale overlapping. Die merkwaardige verhouding wordt vaak pas verderop verklaard ofzoals bij cartoons in de onderschriften. Veel prentenboekenmakers zoals William Steig, Lionni
of in Nederland Max Velthuijs komen overigens uit de wereld van de
cartoon. De afstand en de paradox in de vertelling van het prentenboek bestaan er volgens Nodelman uit dat woorden zonder prenten
vaag en incompleet kunnen zijn over belangrijke visuele informatie, en
dat prenten in afwezigheid van woorden zonder focus, temporeel verband of interne betekenissamenhang kunnen blijven.
74· M. Benton en G. Fox, Teaching literature. Nine to Fourteen. Oxford (Oxford University Press) I985
75· M. Benton, 'From A Rake's Progress to Rosie's Walk: Lessons in Aesthetic
Reading', in: Journal of Aesthetic Education, 29 (I995) nr. I, pp. 33-46
76. P. Nodelman, Words A bout Pictures. Tlze Narranve Art of Children 's Picture Books.

Athens, Georgia (The University of Georgia Press) I988.
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Nodelman schetst vervolgens hoe woorden en prenten gezamenlijk
de vertelinstantie en de verschillende ritmes van de prentenboekvertelling in werking zetten. Via de woorden verplaatsen we ons in de
centrale verhaalfiguur en via de prenten nemen we afstand van hem.
De tekst dwingt overigens de lezer/kijker om de bladzij om te slaan om
te lezen/horen wat er met of door hem gaat gebeuren, terwijl de prent
als een interpunctie noopt tot stoppen om te zien wat er feitelijk
gebeurt of wat daarbij van belang is. Het versnellen en vertragen,
ofwel het subjectiveren en objectiveren, dat een complex ritme kan
opleveren, stempelt het samenspel tussen lezer en kijker in de prentenboekgebruiker tot een interactief proces bij uitstek. Dat gevarieerde en unieke proces verklaart de fascinatie van zovelen (kinderen,
opvoeders en wetenschappers van divers pluimage) voor het genre.
Even verrassend zijn Nodelmans observaties met betrekking tot de
oorspronkelijkheid van het prentenboek. Die is volgens hem te danken aan het unieke vermogen van de prentenboekenmaker om andere
kunstenaars, een zekere stijl of een bepaalde stroming kundig te plagieren. Zijn paradoxale oorspronkelijkheid deelt de prentenboekenmaker met de cartoonist. Net als diens ars combinatoria als intertextueel spel brengt ook zijn werk een eerbetoon aan voorgangers in de
kunst. Zo weerspiegelt het gezamenlijke eerbetoon de veelzijdige geschiedenis van het prentenboek.
Lewis merkt in I995 op dat de geschiedenis van het moderne prentenboek nog steeds moet worden geschreven. En zou die worden geschreven, dan moest ze in staat zijn een verklaring te bieden voor de
aard en het uiterlijk van het hedendaags prentenboek.77 Enkele maanden later begint hij in de volgende aflevering van Signal zelf die geschiedenis te schrijven. Eerst stelt hij vast dat het moet gaan om de
wisselwerking tussen tekst en beeld.
Lewis onderkent drie vormen waarin prentenboeken worden beschreven en geanalyseerd: de pedagogische, de esthetische en de literaire benadering. De pedagogische benadering ziet het prentenboek
als een tekst voor de beginnende lezer, legt het accent op het gedrukte
woord ten koste van de pictoriale vorm en reduceert de rol van de
prenten tot die van opstap voor beginnende lezers. De esthetische benadering spitst het discours toe op kunstkritiek en kunstgeschiedenis
en daarmee verdwijnt de geschreven tekst achter de horizon. Alleen de
literaire benadering verenigt de verbale en de pictoriale wijze van betekenisgeving.
77· D. Lewis, 'The constructedness oftexts: Picture Books and the Metafictive', in:
StknaL nr. 62, I990, pp I32-I46; idem, 'The Picture Book. A Form awaiting its
History', in: Signal, nr. 77, I995, PP· 99-II2.
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De voortdurende interactie tussen woord en beeld in het prentenboek ziet Lewis als een van de factoren in de ontwikkeling van het
prentenboek tot een open en flexibel medium, dat als een soort supergenre het een na het andere genre verslindt en in een andere vorm herschept. De herleiding van de geschiedenis van het prentenboek tot
louter die van de vorm kan volgens hem niet adequaat zijn, omdat die
voorbijgegaat aan de interactie tussen woord en beeld als het centrale
kenmerk van het prentenboek. Die wisselwerking is van oudsher typerend voor het prentenboek.
Een terugblik op het verleden van het moderne prentenboek, dat
volgens Lewis hooguit IOO jaar oud is, geeft als de drie belangrijkste
historische antecedenten achtereenvolgens het chapbook, de speelboeken, en de karikatuur samen met de comic strip.
Het chapbook (te vergelijken met de centsprent) is volgens Lewis de
oorspronkelijke mal van het prentenboek. Dit kleine goedkope boekje
in octavoformaat met korte teksten en simpele houtsnedes werd verkocht door een marskramer of chapman, die zijn naam dankt aan zijn
goedkope (cheep) waar. Er kon van alles in staan, varierend van bijbelse verhalen, balladen of volksverhalen tot recepten, adviezen voor jonge vrouwen, spellingregels of raadsels. De vorm maakte het eenvoudig
om wat zich als nieuw aandiende te integreren. De prenten dienden
vooral als houvast voor kinderen en laagopgeleide volwassenen bij het
(gezamenlijk) luisteren naar de tekst.
Die formule bleek twee eeuwen lang een groot succes. Van Old
Mother Hubbard and her dog werden bijvoorbeeld aan het begin van de
negentiende eeuw meer dan IO.000 exemplaren verkocht. Van het
chapbook erfde het prentenboek volgens Lewis de formele structuur,
die een grote flexibiliteit toestaat. Want net als het chapbook past het

prentenboek zich aan bij elke tekst, mits bondig en dus geschikt voor
pictorialisatie. Aan de traditie van het chapbook dankt het prentenboek verder dat alle personages en onderwerpen uit de folklore en uit
de populaire volksverhalen er hun plaats vonden.
Met de voortschrijdende techniek van minitheatertjes en kijkdozen
ontstonden verschillende vormen van wat Lewis speelboeken ofboekspeelgoed noemt: de panorama- ofzigzagboeken, de papieren poppen
tussen de pagina's en als succesvolste uitvinding de beweegbare boeken of pop-ups, waarvan Dribbel een recent voorbeeld is. Daaraan ontleent het prentenboek zijn flexibiliteit, zijn kameleonachtige karakter
en de link met het spel.
Een derde bron van het prentenboek is gelegen in de negentiendeeeuwse ontwikkeling van de cartoon. Veel illustratoren die cartoons
voor kranten maakten en die ook prentenboeken zouden vervaardigen, zoals Cruickshank, Rowlandson of Hogard, zetten zich in voor
de pictoriale opvoeding van het publiek. Met deze cartoonisten zijn
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versimpeling en overdrijving als de humoristische stijlkenmerken van
de cartoon het prentenboek binnengekomen. Maar de belangrijkste
vormende invloed van de cartoon op het moderne prentenboek ligt in
het effect van de relatie tussen beeld en tekst. Want ook de cartoon in
de krant speelde met beeld en tekst. Aan het begin van de twintigste eeuw kon daar nog de invloed van de comic strip op het visueel vertellen van verhalen aan worden toegevoegd, inclusief beeldelementen als bijvoorbeeld de close-up. Die strip had veel van de cinema geleerd.

Lewis laat zien dat het prentenboek 77:e jolly postman een goed
voorbeeld is van een prentenboek dat al die historische antecedenten
in zich verenigt, met de uitneembare briefjes, de figuren uit volksverhalen die de postbode ontmoet, de humor en de speelse interactie tussen (in dit geval) teksten en tekstsoorten. Die traditie manifesteert
zich zo sterk in het boek dat Tlze joly postman volgens Lewis wel heksen, reuzen en Assepoester moest ontmoeten.78
ROSOLDARTIEELE* MY.
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Lewis vraagt zich tenslotte af hoe de kameleontische vorm van het
prentenboek inspeelt op het specifieke publiek waarop het zich richt. 79
De beoogde lezer van het prentenboek is iemand voor wie spelen de
natuurlijke en normale manier van leven is, en die stapsgewijs de weg
vindt in het lezen en in de wereld van de fictie. Weliswaar zijn er prentenboeken die in hun referenties en hun allusies op adolescenten en
volwassenen inspelen, maar hen rekent Lewis niet tot het oorspronkelijke publiek van het prentenboek. De meeste prentenboeken worden
immers gepubliceerd met ongeletterden voor ogen. Dat publiek is volgens hem bepalend voor de wijze waarop in prentenboeken de grenzen van het lezen en van het boek worden verkend en waarop prenten-
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boeken met hun vrijheid en flexibiliteit voorzien in de behoefte aan
spel en exploratie van jonge kinderen.
De representant van de kunsthistorische benadering, Jens Thiele stelt
eveneens interactie van woord en beeld centraal, maar vanuit een
andere optiek dan Nodelman en Lewis. Hij ziet het prentenboek niet
als een kunstvorm die de kunst van het combineren deelt met de cartoon, zoals Nodelman doet. En anders dan Lewis meet hij de volkse
tradities van het prentenboek niet breed uit in hun emancipatorische
potentie, maar zoekt hij die laatste in de banden van het prentenboek
met de moderne beeldende kunst. En ook anders dan Lewis is hij blij
met de verlossing van het prentenboek uit de kinderkamer. Hij kiest
voor zijn commentaren doorgaans dan ook prentenboeken die zich
met hun verwijzingen en allusies op een ouder ofzelfs volwassen publiek richten.
Dikwijls gaan zijn opstellen over de tweedeling tussen de vooral triviale gebruiksgrafiek en de autonome, objectloze beeldende kunst.
Thiele verwijt het prentenboek dat het zich de normen en waarden
van de gebruiksgrafiek heeft laten voorschrijven met haar nostalgische
verheerlijking van nalviteit, onschuld en idyllische natuurtaferelen, of
haar voorkeur voor heldere contouren, herkenbare vormen en helder
sprekende kleuren. Dat verwijt hij mutatis mutandis evenzeer recensenten met hun zwak voor de triviale kant van het eenvoudig-idyllische, zoals blijkt uit de receptie van de prentenboeken van Janosch en
Helme Heine. De kindertijd is volgens Thiele geen idylle maar een rijk
van conflicten en de mediawereld waarin kinderen opgroeien is ook
geenconflictloze beeldenstroom. Uithunhang naar harmonie en eenvoud hebben recensenten in de ogen van Thiele moderne prentenboeken als Roosje Weiss van Innocenti of Gonlla van Browne nier op
hun merites beoordeeld en moderne beeldconcepten die kinderen
leren kennen van televisie en reclame, affiches en tijdschriften maar
moeizaam in het prentenboek onderkend.8° Voor Thiele voert de weg
van menig prentenboek als triviaal massaproduct van de gebruiksgrafiek dan ook niet naar het Stedelijk Museum, maar bij wijze van spreken naar het Anton Pieckmuseum in Hattem.
78. D. I.ewis, 'The Jolly Postman's Long Ride, or Sketching a Picture-Book History',
in: Stknal, nr. 78, I995, PP I78-I92.
79. D. Lewis, 'Going Along with Mr Gumpy: Polysystemy & Play in the Modern
Picture Book', in: Signal, nr. 80, I996, pp. 705-II9.
80. J. Thiele,'Een leuk, simpel prentenboek. Kritische opmerkingen over de beoordeling van prentenboeken', in: Leesgoed, I990, nr. 5, PP· I83-188 (diverse Nederlandse
critici hebben de genoemde prentenboeken wel degelijk op hun waarde weten te schatten). Zie ook J. Thiele,'Wurzelkinder und Honigpumpe. Zum Verhaltnis von Kunstmoderne und Bilderbuch', in: H.H. Ewers, M. Lipp, U. Nassen (ed.), Kinderliteratur
und Moderne. Aesthetische Herausforderungenfur die Kinderliteraturim 20.3ahrhunden.

Weinheim (Juventa) I990, pp. I4 I-I74·
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De triviale traditie van het prentenboek ziet Thiele als inherent aan
de ongelijktijdige ontwikkeling van de gebruiksgrafiek en de autonome moderne beeldende kunst, die elkaar in hun historische ontwikkeling steeds meer de rug hebben toegekeerd. Met de abstrahering van
de mimetische voorstelling van de wereld tot pure lijn en kleur en de
autonomisering van het beeld in de beeldende kunst groeide de honger naar begrijpelijke, mimetisch herkenbare beelden in de gebruiksgrafiek. Ludwig Richter werd het prototype van de beeldenman met
zijn gedetailleerde, pittoreske en anekdotische manier van vertellen,
waar bij het klein burgerdom van het Biedermeier zo buitengewoon
veel vraag naar was.
In de opkomst van de gealfabetiseerde en getmancipeerde kleinburger vond deze tak van kunstnijverheid een nieuw, massaal publiek.
De Reformbeweging van Wolgast, met Scholtz als de prentenboekuitgever van de beweging, vond al evenmin aansluiting bij de avantgarde
in de beeldende kunst. De canon van Wolgast bestond uit de klassieke
kunst van Durer of Rembrandt en niet uit de contemporaine kunst.
Prentenboeken bewonderde hij om hun anekdotische stijl en hun liefdevolle detail, hun heldere contouren en hun eenvoudige beelden in
de traditie van de gebruiksgrafiek volgens het postulaat van de een-

voud, zoals dat toen gold in de ontwikkelingspsychologie.
In die stand van zaken ontstond volgens Thiele een eerste keerpunt
toen kunstenaars als Kokoschka prentenboeken gingen maken en
andere representanten van de objectloze kunst als Braque en Picasso,
Matisse of Mir6 boeken gingen illustreren. Maar hun geillustreerd
werk vond geen eigen boekentaal, werd per afgedrukt exemplaar
gesigneerd en kwam als gretig gezocht verzamelobject niet buiten de
kring van galeriehouders en kunstkenners.
De eerste moderne beeldende kunstenaar die in een prentenboek
een nieuwe, objectloze beeldtaal ontwikkelde, was Lissitzky. Zijn
werk werd door de Duitse prentenboekkritiek nog afgewezen alS te
modernistisch en pas 33 jaar later ziet Thiele in Blauwzie en Geeltie
(I955) van Lionni het tachisme van Lissitzky terug. Hoe zwak hij die
imitatie ook vindt, de alliantie tussen de moderne beeldende kunst en
het prentenboek bleek er levensvatbaar mee. Voortaan vonden prentenboekenmakers volop aansluiting bij bepaalde stromingen in de
moderne kunst: Sendak bij de romantiek, Browne bij het surrealisme
of Chris van Allsburg bij het magisch realisme. Voor Thiele is dit
reden om te hopen op een symbiose in de ontwikkeling van de moderne beeldende kunst en die van het prentenboek.
Binnen het perspectief dat Thiele schetst lijkt het aansluiten op
zowel de moderne beeldende kunst als op de gebruiksgrafiek bijna
ongepast, terwijl een beeldend kunstenaar als Wim Hofman er toch
geen moeite mee heeft om zich door beide vormen van kunst te laten
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Wim Hofman, links Ansie Vis en Maoe Klop, rechts Aap enBeer

inspireren: de ene keer door het kindbeeld van Paul Klee bijvoorbeeld, zoals in Ansje Vis en Matje Klop, de andere keer door de centsprent (zie De toren van Babelwasformidabe4 Rembrandthuis, I996) en

een derde maal doorMalevitsj inhet ABc-verhaal/lapen Beer, ofdoor
Edward Lear bijvoorbeeld.
Iemand die met zijn heldere contouren, primaire kleuren, eenvoudige en harmonieuze voorstellingen met bijna alles vloekt waar Thiele
voor staat en die toch aan de abstracte kunst zijn vormtaal ontleent, is
Dick Bruna.81 In deze taal ontwierp hij NOnde, het wellicht beroemdste contemporaine prentenboek van de wereld en een universeel icoon
van de peuter/kleuter. Met affiches en boekomslagen plaatste hij de
gebruiksgrafiek in de traditie van de moderne kunst. Bruna bewaarheidt dus op een fraaie manier de al eerder aangehaalde stelling dat het
prentenboek de weg wijst naar het Stedelijk Museum.
Voor Thiele staat die stelling nog lang niet vast en is de kans dat ze
wordt waargemaakt ook verschillend verdeeld over de sociale klassen,
afgemeten aan het soort prentenboeken waarmee kinderen in aanraSI. E. Reitsma, Her paradijs in pictogram. Her werk van Dick Bruna. Amsterdarn

(Van Goor) I989.
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king komen. Thiele vroeg samen met Hille Dehn 73 kinderen in de
leeftijd tussen de 4 en 8 jaar naar hun voorkeuren voor bepaalde stijlen
van illustreren in prentenboeken.82 Verder verzochten ze de kinderen
om hun lievelingsprentenboeken mee te brengen. Hun waardering,
aangekruist door de onderzoekers op een schaal van eenvoudig/triviaal tot beeldend interessant, gaf het volgende beeld te zien:
4- tot 8-jarigen
24 uit arbeidersmilieus
24 uit middenklassemilieus
25 uit academische milieus

eenvoudig/triviaal

beeldend interessant

58
49
2I

5
23
48

Uit deze gegevens blijkt de sociale status van de ouders bepalend te
zijn voor het type prentenboeken waarmee kinderen in aanraking
komen. Dehn en Thiele vinden dat kinderen uit een laag sociaal
milieu niet gedoemd moeten zijn de beperkte ervaring met prentenboeken van hun ouders te reproduceren. Daarom pleiten ze ervoor
dat ouders via nascholing het onderscheid leren maken tussen conventionele en onconventionele prentenboeken. Zo'n nascholingsprogramma van ouders kan inspiratie putten uit eerdere vormen van participerende observatie, zoals die door ouders zijn opgetekend in de
volgende studies.

4.9. ENKELE CASE-STUDIES

Crago en Crago noteerden uitvoerig de reacties van hun dochter
Anne op de boeken die ze tot haar zesde bekeek en kreeg voorgelezen.83 In dezelfde dagboekachtige stijl waarin ze notities maakten en
bandopnamen uitwerkten, presenteren ze in het eerste deel van Pretude to Literacy de reacties van hun dochter als een reeks casestudies van
een 'reader's response' op specifieke prentenboeken en als een inkijk
in de ontluikende geletterdheid van een peuter/kleuter. In het tweede
deel wordt nagegaan hoe interacties met betrekking tot boeken door-

werkten in het gedrag van Anne buiten het voorlezen om (in het spel
bijvoorbeeld), en in het derde geven de auteurs een overzicht van de
reacties van hun dochter. Aan de orde komen enkele relevante aspec82. H. Dehn en J. Thiele, 'Bilder entdecken Anregungen zur Beurteilung von
Illustrationen', in: B. Scharioth m.m.w. van H. Petz (ed.), Das Bilderbuch. Eine
-

Auswaht von Bilderbikher aus aller Welt. Asthetische Herausforderungen fur Jugend-

literatur. Arbeitskreis fir Jugendliteratur, Munchen I992, pp. I42-I63.
83· M. Crago & H. Crago,'Prelude to Literag: A preschool ChiW's Encounter with Picture
and Story. Carbondale (Southern Illinois University Press) I983
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ten van de esthetische ontwikkeling, zoals de perceptie van prenten,

van humor of van narratieve conventies. In een epiloog voorzien ze
hun wat anekdotisch aandoende studie retrospectiefvan enige theoretische noties.
Verrassend is dat een meisje in de periode tussen 2 en 2,5 jaar al
blijkt te reageren op een prentenboek als Max en de Maximonsters.
Aanvankelijk dachten de ouders/auteurs dat het misschien nog een
beetje te vroeg was omdatboekvoorte lezen, maar vervolgens leekhet
hun toch ook geen kwaad te kunnen. Toen Anna 2 jaar en I maand
was, keek ze voor het eerst in het boek en reageerde op de prenten
voordat het verhaal werd voorgelezen. 'Is bang... stout geweest', zegt
ze bij het zien van de omslag, en'doet boekje pijn, doet boekje pijn' als
Max op een stapeltje boeken staat (dat zeiden ook haar ouders als
Anne op een boekje wilde gaan zitten of staan). Zo worden ook volgende pagina's kort becommentarieerd, bijvoorbeeld: 'scherpe tanden, scherpe handen, twee scherpe tanden, twee scherpe handen,
twee oude handen, twee handen'. Toen het boek voor de vijfde keer
werd voorgelezen, bleek Anne nog steeds bezorgd te zijn over de
gesloten deur op de prent en ook aarzelde ze of Max gelukkig of ongelukkig was. De gezichtsuitdrukking van Max bestaat hier tegelijk uit
een lachende mond en gefronste wenkbrauwen. Verder zei ze dat hij
zijn hoed niet droeg, waarmee ze waarschijnlijk de capuchon van het
wolvenpak bedoelde.
Twee jaar na Prelude to Literacy kijkt Crago terug op de casestudie
onder de veelzeggende titel The roots Of response.84 Hij relativeert de
relevantie van dit soort participerende observatie, voorbehouden als
die is aan goed geschoolde, empathische en responsieve ouders. Het is
voor hem een vraag of dezelfde ontwikkeling ook zou worden waargenomen bij kinderen die even oud zijn, maar die niet in zulke gunstige
educatieve omstandigheden verkeren, of bij oudere kinderen die hun
literaire socialisatie opdoen via de televisie. Verder vraagt hij zich af
hoe de stadia in de cognitieve en de emotionele ontwikkeling en in de
literaire socialisatie met elkaar corresponderen.

Een variant op het onderzoek van Crago en Crago vormt de prachtige
casestudie van Dorothy Butler over de fascinatie van haar eigen gehandicapte kleindochter Cushla voor het prentenboek.85 De inzet van
prentenboeken was overigens in eerste instantie niet bedoeld als verrijkingsprogramma voor Cushla, die duidelijk achter was in haar ontwikkeling, maar om haar aangenaam bezig te houden. Cushla kon

84· H. Crago, 'The Roots of Response', in: Children's Literature Association Quaterly,

IO (I985), nr. 3, PP. IOO-I04.
85· D. Butler, Cushla and her Books. Boston (Horn Book) I954; I980.
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namelijk niet zo goed visueel focussen en de gebruikelijke afstand van
hoofd tot boek was een van de weinige afstanden waarop ze goed kon
zien. Evenals Crago en Crago volgt de auteur het leven met boeken in
de eerste periode tot ongeveer 4 jaar op de voet, zij het dat het hier gaat
om een gehandicapt meisie en dat Butler de grootmoeder is van het
meis je in kwestie.
In een bijlage geeft Butler een overzicht van een willekeurige dag
met boeken van Cushla, een overzicht waarin fragmenten uit Goldi-
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lock and the three bears worden nagespeeld, waarin vele baker- en kinderrijmen herhaald worden gezongen, waarin intensiefwordt gekeken
in een informatief boek over jonge hondjes en katjes wanneer Cushla
te kennen geeft die dag geen zin te hebben in Mr Gumpy's Outing ('Me
don't like Mr. Gumpy today'). Voorgelezen wordt uit Mother Goose

van Wildsmith, en Cushla becommentarieert met regelmaat plaatjes
in boeken die ze pakt. Gefascineerd is ze door de sterren en engelen in
Bruna's boek over Kerstmis. Diverse malen signaleert Butler prentenboekfragmenten in de alledaagse conversatie, bijvoorbeeld als Cushla
's middags op het strand zegt: 'Let's walk home across the fields, it's
time for tea' (uit Mr Gumpy's Outing). De dag uit het leven van Cush-
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la eindigt 's avonds om acht uur als vader drie keer Owl and Pussycat
voorleest.
Als Cushla 3,5 jaar is, wordt Max en de Maximonsters geintroduceerd. Volwassenen die het boek willen voorlezen, vragen zich volgens
Butler vaak af of kinderen niet bang worden van de monsters die 'roar
their terrible roars, and gnash their terrible teeth and roll their terrible
eyes and show their terrible claws'. De ervaring wijst echter anders uit,
en de reden daarvoor is volgens Butler dat Max steeds alles onder controle heeft. Cushla raakte er in elk geval niet op uitgekeken. De lijst
achterin het boek, getiteld Cushla's libra,y, schildert een leven met
boeken dat begint bij Dick Bruna en eindigt met In the nightkitchen van
Sendak, een boek dat Cushla weigerde terug te brengen naar de bibliotheek toen ze bijna vier was.
Ten slotte vergelijkt Butler de ervaringen en de ontwikkeling van
Cushla met die van een ander kind, Carol, van wie 26 jaar eerder de
eerste periode van omgang met boeken werd beschreven. Ondanks
dat tijdsverschil en het feit dat Cushla gehandicapt is, terwijl Carol als
gezonde baby opgroeide in een gezin waarvan moeder is gespecialiseerd in boeken voor jonge kinderen, zijn de overeenkomsten tussen
de reacties frappant. Dat gegeven vindt Butler de kracht van boeken
als Kleine Beer van Minarik/Sendak en Mr. Gumpy's Outing van Burningham, niet alleen om hun thema's, maar ook om het precieze en
tegelijk zo rijke en melodische taalgebruik. Toen Cushla op 3-jarige
leeftijd werd getest, was ze nog steeds ongeveer een half jaar achter in
motorische en sociale ontwikkeling, maar haar taalontwikkeling was
in overeenstemming met haar leeftijd.
Aan het slot van hoofdstuk 6 geeft Butler de letterlijke tekst van het
psychologische rapport dat werd opgemaakt toen Cushla 3 jaar en 9
maanden was: ze heeft nog steeds moeite met focussen en met verfijnde motorische vaardigheden, maar voor het overige is ze het laatste
jaar zeer vooruitgegaan en behaalt ze op de meeste onderdelen scores
die normaal zijn voor 4-jarigen.
Het boek van Butler verscheen met een voorwoord van Mary Clay, die
in Nederland bekend is geworden met haar Reading Recovery-programma voor zwakke lezers in groep 3 (het ELLO-project in Nederland).86 Dat programma kent al evenzeer een individueel-orthodidactisch geori8nteerde Reader Response-aanpak in de extra begeleiding
van uitvallers bij het aanvankelijk lezen. Het heilzame effect wordt
bereikt door middel van een rijke onderdompeling in boeken, waarbij
de traditionele aandacht voor het oefenen van deelvaardigheden
86. P. Mooren, 'Ze zeggen dat ik niet dansen kan. De zevensprong van ELLO', in:
Leesgoed, 1996, nr. 5, PP· I 87-I 92.
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begint met het praten over de verwachtingen die het boek wekt, en
afsluit met de keuze van een boek voor de volgende leessessie. Door
steeds een eigen voorstelling van de tekst te laten verwoorden wordt
een actief beroep op de lezer gedaan, net als bij Cushla gebeurde.

4.IO. DISCUSSIE: HET PRENTENBOEK ALS SPRINGPLANK
TOT HINAUFLESEN

De vraag kan worden gesteld of de verschillende invalshoeken die in
dit hoofdstuk werden gepresenteerd, ook de stelling rechtvaardigen
dat het prentenboek een springplank vormt naar geletterdheid. Of is
het misschien, om in de metaforiek van dit hoofdstuk te blijven, nog
slechts de eerste tree van de trap van het hinaujlesen. In ieder geval zette de bibliotheekwereld zich volgens Bina decennialang in om 'eenvoudige' lezers vanaf het laagste niveau van bepaalde genres consumptielectuur tree voor tree op te laten klimmen naar steeds betere
literatuur.87 Zo streefde de jeugd- en schoolbibliothecaresse Jannie
Daane er naar om de omgang met kinderboeken van een horizontaal
naar een verticaal plan te brengen, een dat omhoog leidt. 88
Op horizontaal plan gaat het om boeken (vooral kinderlectuur),
waarbij kinderen zich kunnen laten gaan in hun spel, hun ravotten en
hun dromen. Verticaal gaat het om boeken die kinderen niet uit zichzelf pakken, maar pas op advies van volwassenen. Dat laatste type
boeken heeft volgens Daane iets extra's: 'Kinderen maken zich daarbij iets uit de wereld van de volwassene eigen, waardoor ze als het ware
worden opgetrokken, hun horizon verruimd wordt en waarin een verticale beweging is te onderkennen.' Daarom verdienen zulke boeken
het om thuis, in de klas of in de bibliotheek te worden voorgelezen.
Al wordt er nog altijd veel voorgelezen, en nog steeds om dezelfde
reden, van hinaidlesen is nog maar zelden sprake. Het was dan ookverrassend dat het begrip in de Letterenbnefvan d'Ancona (zie het vorig
hoofdstuk) weer nieuw leven werd ingeblazen door hinatdlesen op te
vatten als de bevordering van leesvaardigheid en literaire competentie. Dat is een bezigheid van velen.
Fondsen van uitgevers stellen lezers van diverse leesleeftijden tot
hinauflesen in staat. Door het kaf van het koren te scheiden en het
koren in de schijnwerpers te zetten werpen recensenten zich op als
gids van het hinaujlesen. In uitgaven als de jaarlijkse Boek- en jeugdgids
Em sociologische verkenning van consumptielectuur.
Deventer (Van Loghum Slaterus) I98I, pp. I3 en 88-89.
88. J. Daane, 'Vertellen en voorlezen; betekenis in het kinderleven', in: Vernieuwing
van opuoeding en onderwds, nr. I 23, jrg. I3 (I955), PP· I 88-I94 (themanummer samengesteld door het Studie-centrum voor Jeugdboeken).
87· V. Bina, Over Ziefde en avonmur.
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(Biblion, voorheen NBLC) ontstaat er vervolgens op basis van al dat
voorwerk een selectie die naar verschillende leeftijden, naar genres of
thema's en naar s Iso-code of vakdomein wordt gerubriceerd. In die
literaire en educatieve canonvorming vindt het hinaujlesen in de zin
van Vygotsky zijn 'zone van naaste ontwikkeling'. Ook vindt er, maar
dan summierder, hinaujlesen plaats bij het lezen in technische leesniveaus. Het gaat immers zowelin het eerste, polyvalente als in het tweede, monovalente beoordelingssysteem om progressie: om groei in culturele leesvaardigheid en literaire competentie of om groei in technische leesvaardigheid.
Daarnaast maakt het onderwijs nog van vele andere trajecten gebruik om de leesvaardigheid en leesinteresse van kinderen te stimuleren. Zo zijn er (basis)scholen die hun leerlingen elk jaar een spreekbeurt of een werkstuk laten maken als praktische vertaling van hinauflesen; en zijn docenten dagelijks in de weer om de horizon van hun
pupillen te verruimen met nieuwe, uitdagende contexten in het leesonderwijs of in het onderwijs in de zaak- en de expressievakken. In
beide gevallen geeft de ordening van dat onderwijs in leerjaren aan het
gebruik van kinderliteratuur binnen al die vakken alleen al een verticale oriEntatie. Het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken op basis van wat kinderen interesseert, alsook het stimuleren
van het brede gamma aan talenten en interesses in een groep kinderen
met inbegrip van kinderliteratuur die aansluit op het brede aanbod
van de basisschool, kan als moderne en brede variant van hinaujlesen
de leesgewoontes op een hoger plan brengen. De hier onderscheiden
bijdragen aan het hinaufesen worden in volgende hoofdstukken met
de fondsvorming van uitgevers en de canonvorming van de literaire en
educatieve kritiek in kaart gebracht.
In deze brede opvatting vormt het begrip hinaujlesen nog dagelijkse
praktijk. En in die geest leent de kwalificatie 'eenvoudige' lezers zoals
Bina die gebruikte, zich met recht en reden ook voor de lezers die centraal staan in dit boek: jonge kinderen die weinig ervaring hebben
opgedaan met boeken in hun eerste levensjaren. Vanuit dat gezichtspunt van de primaire literaire socialisatie bieden de hiervoor gepresenteerde literatuur- en ontwikkelingstheoretici naast enige tegenvoorbeelden toch vooral voorbeelden die de bovengenoemde stelling
van het prentenboek als springplank verdedigen.
In de eerste plaats is er de onweerlegbare notie van ontwikkeling die
zowel in de literatuurwetenschap (Parsons en De Witte, Meek en De
Moor) als in de theorievorming over esthetische ontwikkeling (Buhler
89. R. Reitsma, Hetpara*is in pictogram. Her werk van Dick Bruna. Amsterdam (Van
Goor) 1989; D. Kohnstamm, Het bijzondere van het gewone. De kinderboekjes *van Dick
Bruna. Amsterdam (Mercis) I975
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en Beinlich) steun vindt. Elke literaire competentie kent haar stapsgewijze voorgeschiedenis van associatieve, mimetische en expressieve
fasen. Zo begint hinaujlesen in het voorschoolse leven met de dagelijkse rituelen in het kinderleven: het voeden, het baden, de spelletjes, het
slapen gaan met de knuffel, het verhaaltje voor het slapen gaan, de
baby-talk met de vaste stemverheffing wanneer het kind wordt aangesproken. Oxenbury heeft met haar baby-, peuter- en kleuterboekjes de
associatieve werkelijkheidsbeleving van het kind rond deze rituelen als
het ware vermenigvuldigd.
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'laten we maar uit eten gaan.'

Helen Oxenbury, Klusjes (baby's) en Uit eten (kleuters)

Met deze boekjes heeft het prentenboek meteen al veel meer te bieden
binnen het hinau#esen dan de consumptielectuur waar eenvoudige
lezers volgens Bina mee beginnen. Zo biedt Njntje niet alleen gelegenheid tot expressieve ident:ificatie met het verschijnsel 'tranen met tuiten huilen' aan kinderen in de huilfase van hun leven, maar ook op een
eerste latente kennismaking met de abstracte beeldtaal van Matisse,
waar Bruna zich door heeft laten inspireren.89 Zo laat her prentenboek
de impliciete lezer (Chambers, Meek) op zoek gaan naar lege plekken.
Zo helpt het prentenboek nog onervaren lezers niet met louter lege,
maar ook met gevulde plekken door met prenten de voorstelling van
de vertelling te preciseren (Nodelman, Lewis). Aldus biedt het prentenboek de dynamiek die men vindt in het gevarieerde spel van kinderen, dat de evenknie is van literaire fictie (Meek).
In Ikhouvan boeken... van Anthony Browne gaat de hoofdpersoon
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en enge boeken.

Stripverhalen. . .

Browne, Ik hou van boeken...

zozeer in zijn boeken op, dat het aapje bij enge boeken verstijfd in een
stoel zit, bij sprookjes rondloopt als Roodkapje, bij stripverhalen als
Batman korte metten maakt met boeken, bij dikke boeken dik is en bij
dunne dun, bij telboeken met boeken telt, bij letterboeken letters
maakt met boeken, bij liedjesboeken noten zingt en met boeken op z'n
hoofd het boek uit loopt.
Ik hou van boeken... is het prototype van het prentenboek als paraplu waaronder vele andere genres kunnen schuilgaan. Samen met de
overige eigenschappen maakt het multidimensionele genrekenmerk

het prentenboek bij uitstek geschikt om als springplank te fungeren tot
de literaire en beeldende socialisatie. Binnen elk subgenre van het
prentenboek zijn er immers prentenboeken te kust en te keur om de
sprong van het hinau»sen te wagen.
Aan deze accumulatie van cultureel kapitaal in het prentenboek
kleeft echter ook het niet geringe nadeel dat, naar onderzoek uitwijst,
er tussen kinderen in de voorschoolse periode een verschil van zo'n
duizend uur voorleeservaring, onder meer met prentenboeken, kan
ontstaan.9° Die verloren tijd voor de literaire en beeldende socialisatie
betekent onder andere dat de ene groep kinderen veel meer met triviale boeken in aanraking kan komen dan de andere, die vaker met beel-

90. M. Adams, Beginning w read. 17:inking andkaming aboutprint. Cambridge, Mass.
(The MIT Press) I990.
9I. Annie M.G. Schmidt, 'Voer voor kinderen', in: Rutgers van der Loeff-Basenau
(red.) De druiven zO'n zoet, I97I (zie n 66), pp. 9-27·
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dend interessante prentenboeken in contact komt. Thiele meent dat
die achterstand compensering verdient door ouders te herscholen en
door een later inhaalprogramma op school aan te bieden. De absolute
kunsthistorische maatstaf waaraan Thiele het prentenboek afmeet,
geeft enerzijds weinig ruimte aan een geleidelijke ontwikkeling, en
biedt anderzijds, in plaats van de zone van naaste ontwikkeling, de
verre horizon van en voor het hinaujlesen. Daarin staat hij niet alleen,
gelet op aangehaalde auteurs als Bekkering of anderen die kinderliteratuur van niet complexe snit in de ontwikkeling van literaire en beeldende competentie buitenspel plaatsen. Ingarden relativeert vanuit
de onvoltooide concretisering van het kunstwerk het gebruik van zulke absolute maatstaven en pleit er voor om de eenvoudigste lezer even
serieus te nemen als de meest geverseerde.
Alle genoemde argumenten sterken de overtuiging dat prentenboeken tot de eerste afgezanten moeten worden gerekend van de Republiek der Letteren. Daarvan gaf Annie M.G. Schmidt blijk toen zij in
I954 voor de kinderboekenweek, onder de spraakmakende titel Van
schuftie Taren tot Van Schende4 met prentenboeken de weg plaveide
naar het Stedelijk Museum, in haar inmiddels gevleugelde woorden:
'De weg naar het Stedelijk Museum begint bij de prentenboeken:91
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HOOFDSTUK 5

Prentenboeken in de boekproductie

5.I. INLEIDING

Toen Jannie Daane in I954 bij de tentoonstelling Van Schuitie varen
tot Van Schendel samen met uitgever Aart van Breda de buitenlandse
prentenboeken bekeek die zij in Nederland wilde introduceren,
reageerde deze als volgt: 'De meeste van de boeken die u daar hebt liggen, heb ik ook in een la. Ik kijk er verliefd naar, zou ze dolgraag uit
willen geven maar ik durfhet niet aan:I
Zo'n dertig jaar later wijzen recensenten op een teveel aan prentenboeken. Rijnsburger ziet op de kinderboekenbeurs van Bologna een
ware 'prentenboekenberg'. Drie jaar later beaamt Linders-Nouwens
dat.2 Boonstra beschrijft in I986 hoe ze meer dan veertig prentenboeken vrijwel gelijktijdig ter recensie binnenkrijgt, onder meer de zoveelste bewerking van Grimm of Andersen, of allang uitgekauwde thema's. Volgens haar wordt het genre niet serieus genoeg genomen: 'Te
veel kunstenaars beschouwen het prentenboek als een plek waar ze,
zonder zich om hun publiek te bekommeren, hun (vermeende) artistieke ei kwijt kunnen. Te vaak moet een serie prenten bij elkaar gehouden worden door een machteloos voortkabbelende tekst:3 Kennelijk
is in de periode tussen midden jaren vijftig en midden jaren tachtig het
uitgeven van prentenboeken veranderd van een riskante onderneming
in een activiteit waar publiek voor te vinden is, en wel een publiek in
verschillende soorten en maten.
Die ontwikkeling maakt tegelijk duidelijk dat het uitgeven van kinderboeken wordt bepaald door enkele unieke factoren. Ray vermeldt
als een relevant distinctief kenmerk van het uitgeven van kinderboeken dat het publiek zowel in leesvaardigheid als in voorkeur groeit.4 In
het vorige hoofdstuk werd een beeld geschetst van de voor leesvaardigheid en leesvoorkeur relevant geachte ontwikkelingsdimensies.
Met zulke ontwikkelingsstadia houdt een uitgever in zijn fondsvorming rekening, zij het de een meer dan de ander.
I. T. Vrooland-Lub, 'We hebben gelezen als postpaarden. Een interview met Jannie
Daane', in: En nu overjeugdliteratuur, 10 (I983) nr. 2, pp. 44-47
2. I. Rijnsburger, in: En nu over jeugdliteramur, 9 (I 982), nr. 3, P· I 22; J. LindersNouwens, ibidem, p. I09.
3. B. Boonstra, 'Het stampvolle winkeltje',in: NRC Handelsblad, I,4-II-I986.
4. Sh. Ray, 'Children's Publishing', in: G. Altbach & E. Hoshimo (eds.), International
Book Publishing. An Encyclopedia. Londen/Chicago (Fitzroy dearborn Publishers)
I995, PP. 20-32.
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Een ander uniek kenmerk van het uitgeven voor kinderen noemt
Ray de volwassen bemiddelaar. Diens invloed op aandacht voor en
gebruik van het prentenboek wordt in de volgende twee hoofdstukken
behandeld, eerst vanuit een literair, daarna vanuit een educatief

standpunt.
Aan beide kenmerken kan nog een derde worden toegevoegd: Uitgevers van kinderboeken kunnen zich meer of minder concentreren
op een van de twee grote categorieen afnemers, de ouders of het onderwijs, en in beide gevallen ook de openbare bibliotheek.
In dit hoofdstuk zullen we een beeld schetsen van de ontwikkelingen in de prentenboekproductie in de afgelopen decennia, van de profielen waarmee uitgevers voor de dag komen en de factoren die ze
daarbij als stimulans beschouwen en benutten. Uitgevers zijn volgens
de veldtheorie van Bourdieu verwikkeld in een onderling streven naar
dominantie.5 In dat voortdurend proces van creatieve wedijver neemt
een fonds idealiter op de markt een herkenbare positie in, met zowel
gerenommeerde auteurs als debutanten en met een eigen literair of
educatief programma. Tijdschriften kunnen daarbij de rol vervullen
van kweekvijver; auteurs- en seriereputaties kunnen als een magneet
werken op nieuwe auteurs en op het publiek, en zowel prijsstelling als
vormgeving kunnen bepalend zijn voor de toegang tot relevante verkoopkanalen en tot een specifiek publiek. Auteurs die binnen dat
kader met bijna al hun werk naar eenzelfde uitgever gaan, krijgen het
stempel van huisauteur.6
Aan de hand van zulke distinctieve kenmerken biedt dit hoofdstuk
een kwantitatief-kwalitatieve analyse van de positie van het prentenboek in diverse uitgeversfondsen, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op het terrein van het kinderboek in het algemeen. Al die
distinctieve kenmerken worden in de aanbiedingslijsten en fondslijsten gepresenteerd als het visitekaartje van de uitgeverij. Deze lijsten
vormen hier dan ook het vertrekpunt voor nadere analyse. Alleen al
vanwege de omvang van de fondsen is die analyse er een op hoofdpunten, met het oog op een eerste algemeen overzicht van wie er in
Nederland in de periode van I97O tot I99O prentenboeken uitgaven.
Tegen de achtergrond van dat overzicht is ook de receptie van het
prentenboek te plaatsen in de volgende hoofdstukken.
Een centraal probleem bij deze analyse was het gegeven dat er bij
uitgevers van kinderboeken geen consensus bestond en bestaat over
wat prentenboeken zijn: wat op aanbiedings- en fondslijsten van de
5. P. Bourdieu, 'De produktie van geloof en'Enkele eigenschappen van velden',
in: idem, Opstellen over smaak, habirus en het veldbegrip. Amsterdam (Van Gennep)
pp. 246-283 en I7I-I 78.
6. F. de Glas, Nieutoe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkelingl
De A rbeiderspers voor I940 Amsterdam (Wereldbibliotheek) I989.
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ene uitgever een prentenboek heet, hoeft dat op lijsten van andere uitgevers niet te zijn. Desondanks geldt hier de aanduiding van de uitgever als uitgangspunt voor de kwantitatieve analyse. Bij elke andere
aanpak zou ieder boek immers aan een eigen definitie moeten worden
getoetst en uit zicht verdwijnen hoe uitgevers die boeksoort aanduiden en hoe zij daarmee mogelijkerwijs de kinderboekenkritiek beinvloeden. De keuze voor wat een uitgever zelf een prentenboek noemt,
vormt tevens het uitgangspunt voor de portrettering van een aantal
fondsen. Deze prentenboekenfondsen worden representatief geacht
voor de hierna onderscheiden typen uitgeverijen. Daarmee wordt, in
hoofdstuk 6 en 7, vergelijking mogelijk met wat bijvoorbeeld recensenten in de journalistieke pers en in de onderwijspers als prentenboek
categoriseren.
In § 5.2 wordt eerst de aandacht voor de opkomende kinderliteratuur van de boekenbranche in kaart gebracht via het Boekblad. In § 5.3
wordt samenvattend de ontwikkeling in de prentenboekproductie
weergegeven en een overzicht getoond van het prentenboekenaanbod
in Nederland in I990 met betrekking toI een aantal parameters. In
§ 5.4 vindt men vervolgens een schets van diverse uitgeversfondsen in
hun ontwikkeling en in § 5.5 wordt het succes van het uitgeven van
prentenboeken afgemeten aan de verwerving van Griffels en Penselen
en van subsidies van de Mondriaan Stichting en het Nederlands Lite-

rair Productie- en Vertalingfonds.

5.2. NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN IN DE KINDERBOEKPRODUCTIE

Het Nieumsblad voor de(n) Boekhandel dat voor het eerst verscheen in
I843 en dat sinds I98I werd voortgezet als Boekblad, nieuwsblad voor
het Boekenuak, is een gezamenlijke uitgave van de Vereeniging ter
bevordering van de Belangen des Boekhandels en Uitgeverij Compres. De iaarlijkse publicatie van productiecijfers over het kalenderjaar daarvoor geeft een indicatie van de groei van het kinderboek in
vergelijking met het totaal aantal uitgaven in een jaar.
In tabel 5.I staan de cijfers over enkele jaren in de periode tussen
I946 en I986. Het totale aantal geproduceerde boeken verdubbelt in
de periode tussen I946 en I986 van zo'n 6.500 tot meer dan I3.000.

Die verdubbeling is in I968 al voor een groot deel bereikt. Volgens
Van der Zwan, die begin jaren zeventig in opdracht van de Stichting
Speurwerk onderzoek naar de boekenmarkt deed, groeit ook daarna
de omzet in de boekenbranche nog, maar dan via stijging van de verkoopprijs per titel: 'De expansieruimte die de markt bood is benut,
maar hij is, oneerbiedig gezegd, op de meest gemakzuchtige manier
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* Deze categorie is vervallen in I986

TAB EL 5.I. Jaarlijke productiecijfers volgens opgave Nieuwsblad /
Boekblad voor de Boekhandel.

benut, hij is voornamelijk benut voor het doorvoeren van prijsverhogingen.'7

Voor de kinderboeken is die constatering van Van der Zwan zeker
niet terecht, want in diezelfde periode groeit het aantal jaarlijks geproduceerde kinderboeken juist nog heel sterk van 980 in I968 naar I649
in I980. Dat komt binnen de totale boekproductie neer op een groei
van 4% in het eerste jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn (I944),
tot rond de I3% in de tweede helft van de jaren zeventig, om daarna te
zakken tot een percentage dat tussen I983 en I990 rond de 9,5 schommelt. Het aandeel nieuwe kinderboeken is steeds hoger dan 60%, het
aandeel oorspronkelijk Nederlands neemt verhoudingsgewijs af in de
jaren tussen I946 en I986. Gedurende de eerste jaren is verreweg het
grootste deel van de uitgaven oorspronkelijk Nederlands; geleidelijk
aan daalt die proportie tot ze in I980 nog ongeveer de helft bedraagt.
Vanaf I983 worden geen afzonderlijke gegevens voor kinderboeken

meer vermeld in de jaaroverzichten.
Ook de artikelen die in de achtereenvolgende jaren werden gepubliceerd laten die toenemende aandacht voor het kinderboek en het
prentenboek in de boekenbranche zien.
Tabel 5.2 geeft een beknopt overzicht van het aantal bijdragen dat
in vijfiaarlijkse periodes tussen I946 en I970 in het Boekblad aan het
kinderboek is gewijd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
berichten (korte aankondigingen, soms ook wat langere) en korte of
langere artikelen, overgenomen uit andere bladen, teksten van lezingen of verslagen van congressen.
In de loop van de jaren groeit ontegenzeggelijk het aantal aan kinderboeken gewijde bijdragen, in elk geval in absolute zin. In het tijdvak van I946 tot I95O bijvoorbeeld worden twintig berichten opgeno7. Geciteerd naar J. Blokker, De kwadratuur van de kwattareep. Zesnglaar coUectieve
propaganda voor het Nederiandse boek. CPNB, Amsterdam I990, p. I90
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periode

berichten

I946-I950
I95I-I955

27

2 I

I956-I96O
I96I-I965
I9667970

IIO

34

I985-I990

29I

99

artikelen
I

I9

I7
22

2I
II6

TABEL 5.2. Aantal in het Nieumsbladvoorde Boekhandel/Boekblad
opgenomen bijdragen betreffende het kinderboek, uitgesplitst
naar berichten en artikelen.

men over kinderboeken en een enkel artikel, terwijl in eenzelfde periode twintig jaar later ongeveer honderd berichten en twintig artikelen
daarover in datzelfde blad staan. Nog eens twintig jaar later, tussen
I985 en I990, verschijnen er in het Boekblad 29I berichten en I I6 artikelen over kinderboeken. De aandacht voor het illustreren en voor het
prentenboek komt pas laat op gang.
In de periode I960-I 965 wordt voor het eerst expliciet aandacht
gevraagd voor het thema schrijven en illustreren en de ontmoeting van
kinderboekenschrijvers met illustratoren (waarom krijgen illustratoren geen echte prijzen, is onder meer de vraag bij die gelegenheid).
Vanaf I965 wordt hetprentenboek veel meer dan incidenteel onder
het oog van de lezer gebracht. Werd bijvoorbeeld in een bijdrage over
de belangstelling voor strips tien jaar eerder nog gesuggereerd dat de
jeugd zou moeten worden begeleid in het lezen van echte boeken in
plaats van naar plaatjes te kijken, en werd in het verslag van de ontmeeting tussen schrijvers en illustratoren het woord prentenboek niet
eens genoemd, in tenminste vijf bijdragen uit deze periode wordt in
positieve zin op het prentenboek gewezen.
In I965 bijvoorbeeld verdiept Jannie Daane zich in een lang artikel
in de conclusies die twee jaar eerder werden getrokken op het derde
congres over jeugdliteratuur ten aanzien van 'het leesbereid maken
van het kind, ook het kind met leesmoeilijkheden'.8 Geen genre leent
zich daar volgens Daane beter toe dan het prentenboek en ze kondigt
aan 'menig buitenlands exemplaar (te) willen lanceren'. Tegelijk
tracht ze als vakdocente aan de Frederik Mulleracademie, de opleiding voor de boekenbranche, de weg vrij te maken voor een leergang
kinderlectuur als structureel onderdeel van de opleiding tot boekhandelaar. In datzelfde jaar wordt in een artikel over de productie van kinderboeken in Oost- en West-Duitsland geconstateerd dat in de D D R
veel meer prentenboeken worden uitgegeven.
8. J. Daane, 'Kansen en mogelijkheden ter verruiming van de markt voor het kinderboek', in: Boekblad, oktober I965, PA I855-I86I.
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In I967 vraagt de schrijfster en illustratrice Tonke Dragt in een lang
artikel aandacht voor de creatieve wisselwerking tuSSen tekst en illustratie in kinderboeken en ze voegt er nadrukkelijk aan toe dat prentenboeken niet alleen voor kleine, maar ook voor grote kinderen en
zelfs voor volwassenen kunnen zijn bestemd. Uit een verslag van een
tentoonstelling in Haarlem een paar nummers later blijkt hoe groot
het succes was van reuzenprentenboeken (blijkbaar bestonden die
toen al). In I968 wordt in het juryrapport van de prijs voor het Kinderboek van het jaar uitdrukkelijk de wens uitgesproken ook een prijs
in te stellen voor het beste kleuter- of prentenboek. En in een verslag
over een striptentoonstelling wordt stelling genomen tegen de heersende opinie dat plaatjes kijken alleen maar slecht zou zijn.
De wens van de jury wordt al in het daaropvolgend jaar gerealiseerd. De CPNB kondigt in I969 aan, in samenwerking met de Beroepsvereniging Grafische Vormgevers Nederland, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs beschikbaar te stellen voor de illustrator van het beste
Nederlandse kinderkijkboek. In een volgend nummer worden de achtergronden van die prijs toegelicht. De illustraties in kinderboeken
zijn tot dan toe te weinig aan de orde geweest, terwijl in veel boeken
voor jonge kinderen 'het illustratieve gedeelte in hoofdzaak de communicatieve waarde bepaalt'. Tevens wordt aangekondigd dat in de
beoordeling eveneens de eenheid tussen tekst en illustratie zal worden
betrokken. De prijs voor de beste illustraties wordt overigens pas in
I973 als primeur uitgereikt in de vorm van de Gouden Penseel aan
Margriet Heymans voor haar eerste prentenboek Hollidee de circuspony.

In datzelfde jaar wordt in een artikel over de Franse kinderboekproductie geconstateerd dat I6% van de op de markt gebrachte kinderboeken uit 'platte prentenboeken' bestaat. Een jaar later wordt voor
de tweede keer in deze periode de Staatsprijs uitgereikt, ditmaal aan
An Rutgers van der Loeff-Basenau. En in I97O wordt een samenvatting gepresenteerd van een lezing van Co van Calcar, die het wenselijk
vindt dat kinderen uit arbeidersmilieus veel meer met kinderboeken in
aanraking komen, en dat daartoe de openbare bibliotheek van een nog
steeds wat deftig en ontoegankelijk instituut een open communicatiecentrum zou moeten worden met tevens een op scholen gerichte

dienstverlening.
Met deze korte introductie op de eerste 25 jaren na de Tweede
Wereldoorlog van het Nieuwsblad voor de Boekhandel is het decor
geschetst voor wat in de volgende paragrafen centraal staat. In die tijd
begon men De kleine ouurtoren (I949) weer uit te geven, later opge-

volgd door de Boek en 7eugd-gids, en met de viering van de Kinderboekenweek (I955)· Begin jaren zestig worden daar de volgende, vast
terugkerende mijlpalen in de aandacht voor het kinderboek aan toege-
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voegd: de Kinderboekenbeurs in Bologna (vanaf I963),de Nienke van
Hichtumprijs (I963), de Stichting Speurwerk betreffende het boek (I963)
en de Nederlandse Staaispnjs voordejeugdliteratuur (I965).

5.3. ONTWIKKELING IN

DE PRENTENBOEKPRODUCTIE

Van alle Nederlandse uitgevers van kinderboeken werden, voorzover
mogelijk, de fondslijsten en aanbiedingslijsten nagegaan voor de periode tussen I965 en I990, of vanaf de oprichting van een uitgeverij,
indien deze na I965 op de boekenmarkt verscheen. Voor I990 zijn de
fondslijsten beschikbaar van alle uitgevers die zich in dat jaar presenteerden op de boekenbeurs Vers voor de Pen. Van enkele uitgevers zijn
de gegevens compleet, een aantal kon niet alle fondslijsten ter beschikking stellen.

Hiervoor werd al vermeld dat bij deze inventarisatie alleen gebruik
wordt gemaakt van wat uitgevers zelf als prentenboek aanduiden, niet
van mogelijkerwijs op andere basis vast te stellen prentenboektitels.

Daarbij werden de volgende aanwijzingen aangehouden: de aanduiding prentenboek bij de titel of in de titelomschrijving, en in elk geval
de NuGI-code 280. Van elk als zodanig aangeduid prentenboek werden voor zover beschikbaar de volgende gegevens genoteerd:
- de auteur (Nederlands ofbuitenlands)
- contemporain ofniet-contemporain (wordt een prentenboek
voor het eerst geproduceerd of is het van oudere daturn)
- fictie of non-fictie (ook hier is afgegaan op de gegevens van de
uitgever)
- subgenre (voorzover door uitgevers aangeduid, bijv. sprookje,
telboek ofabecedarium)
- serieboek (indien in de fondslijst een serie stond vermeld)
- leeftijdscategorie (mits door de uitgeverij zelf aangegeven)
- prijsstelling
- herdrukken.
Lang niet alle aandachtspunten konden elke keer in kaart worden gebracht. De categorieen binnenlands/buitenlands, fictie/non-fictie, beoogde leeftijdsgroep, prijsstelling en behorend tot een serie konden in
de meeste gevallen worden genoteerd; de overige gegevens zijn verre
van compleet en zullen dan ook niet allemaal terugkomen in de navolgende bespreking.
Voor een nadere analyse zijn de leeftijdscategorieen als volgt bepaald: van o tot 4 jaar, van 4 tot 6 jaar, van 6 tot 8 jaar en vanaf 8 jaar.
Voor die indeling is ondanks ongelijke klassegroottes gekozen, omdat
daarrnee welomschreven en in de praktijk vaak gehanteerde gebrui-
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kerssegmenten in beeld komen: baby's en peuters (tot 4 jaar), kleuters
(tussen 4 en 6), beginnende lezers (6 tot 8 jaar) en gevorderde lezers
(vanaf 8 jaar). Die indeling sluit inhoudelijk grotendeels aan bil de in
het vorige hoofdstuk als relevant beschouwde ontwikkelingsmarkeringen: bij de eerste twee segmenten gaat het om uitgaven voor kinderen die nog niet kunnen lezen en afhankelijk zijn van een volwassen
voorlezer, de categorie 6-8-jarigen wordt uitgemaakt door beginnende lezers, waarbij de uitgever terdege rekening moet houden met een

relatief beperkte leesvaardigheid, want pas vanaf 8 jaar kan men van
gevorderde lezers spreken. Waar uitgevers enigszins afwijkende leeftijdsaanduidingen hanteerden, zijn die in het algemene overzicht in de
volgende paragraaf zo goed mogelijk in deze categorieEn ondergebracht. Wanneer bijvoorbeeld staat aangegeven 'vanaf 2 jaar' mag
worden verondersteld, dat uitgevers vooral de groep van o tot 4 jaar op
het oog hebben.
Ook de prijsstelling van de boeken is in het algemene overzicht in
klassen ondergebracht: boeken van minder dan IO gulden, tuSSen IO
en 20 gulden en boven de 20 gulden. Die klassen zijn, om ze over de
hele periode constant te houden, respectievelijk goedkoop, gemiddeld
en duur genoemd. En opnieuw is in de schets van de diverse fondsen
uitgegaan van wat de uitgever zelf op dit punt naar voren bracht.

In een eerdere verkenning van de ontwikkelingen op de prentenboekenmarkt werd de groei in de productie van het prentenboek gevolgd
tot I988.9 In de eerste plaats werd nagegaan hoe groot het aantal uitgevers is dat zich in die periode met prentenboeken in het fonds presenteert. Daarbij gold als uitgangspunt dat wanneer steeds meer uitgevers geinteresseerd raken in de uitgave van prentenboeken, dit
ongeacht de concrete aantallen prentenboeken die verschijnen, een
indicatie mag worden genoemd van toenemende belangstelling voor
het prentenboek bij de desbetreffende uitgevers. Daarnaast werd nagegaan hoe groot het aantal nieuw aangeboden prentenboeken in diezelfde periode is.

Het bleek dat al lang voor I 970 uitgevers actief waren in het publiceren van prentenboeken. Uitgeverij Van Holkema & Warendorf gaf
al in de vorige eeuw prentenboeken uit; De Bezige Bij begon in I953
met de serie Gouden boekies; Bruna, Gottmer en Ploegsma brachten
even later eveneens prentenboeken op de markt; Lemniscaat beet
begin jaren zestig in Nederland het spits af met het uitgeven van het
moderne, ook Nederlandse, prentenboek. Omdat gegevens tot I980
soms wel en soms niet systematisch beschikbaar waren, wordt de ont9. P. Mooren, 'De explosieve groei van het prentenboek en makkelijk lezen', in: C.J.
van Rees en P. Mooren (red.), Makketijk Lezen. Tilburg (Zwijsen) I99O, pp. 170-I 85·
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wikkeling tot die periode geschetst bij de beschrijving van diverse uitgevers in § 5.4. Vanaf I980 is door Bureau Boek en Jeugd systematisch
een bestand van aanbiedingslijsten en fondslijsten bijeengebracht,
waarmee een preciezere analyse van de groei in de prentenboekproductie mogelijk werd.
Daaruit bleek allereerst dat in de periode tussen I980 en I988 het
aantal uitgevers dat prentenboeken uitgaf, gestaag groeide van 20 in
I98 I tot 42 in I988. Er rekening mee houdend dat in die periode in
totaal IO uitgeverijen ophielden te bestaan als zelfstandig bedrijf ofwel
stopten met het uitgeven van prentenboeken (bijvoorbeeld Bruna,
Van Dobbenburg, Heureka, Kosmos, Lotus, Sara, Spectrum, WestFriesland), kan dus worden gesteld, dat ermeer uitgevers zijn bijgekomen dan er zijn afgevallen. De groei bleek vooral in de periode na I984
sterk, dankzij de inbreng van uitgevers als Bert Bakker, Bekadidact,
Christofoor, Gottmer, Kimio, Infodok of Zwijsen. Blijkbaar hebben
zich steeds meer uitgevers over de vrees heengezet die Aart van Breda
nog deed besluiten om de prentenboeken die hij mooi vond, toch
maar thuis in de kast te houden.
Voor diezelfde periode werd van I7 Nederlandse uitgevers waarvan
de gegevens het meest compleet waren, het aantal nieuw aangeboden
prentenboeken geinventariseerd. Het ging daarbij om de uitgevers

Ankh Hermes, Bert Bakker, Bekadidact, Christofoor, Van Goor,
Gottmer, Van Holkema & Warendorf, Infodok, Kimio, Lemniscaat,
Leopold, Meulenhoff, Ploegsma, Querido, De Ruiter, De VriesBrouwers en Zwijsen. Het aantal nieuw aangeboden prentenboeken
groeide geleidelijk van 39 in I980 tot I73 in I988. De trend is onmiskenbaar: in I983 was met 90 nieuwe uitgaven het aantal van I980
meer dan verdubbeld, in I988 bleek het aantal van I983 Opnieuw
nagenoeg verdubbeld (I73)·
Tenslotte bleek uit die analyse dat de productie van het prentenboek in de betreffende periode relatief sterker toenam dan de productie van kinderboeken in het algemeen, wat alweer een indicatie is van
explosieve groei (zie ook tabel 5. I).
DE STAND VAN ZAKEN IN I990

Een overzicht van de in I990 in fondslijsten opgenomen prentenboeken van Nederlandse uitgevers is weergegeven in tabel 5·3· Per uitgever wordt eerst het totaal aantal kinderboeken genoemd en het aantal
dat daarvan als prentenboek is geafficheerd. Van alle prentenboeken
wordt vervolgens het aandeel binnenlands, fictie en serieboeken aangegeven. Wanneer geen gegevens beschikbaar zijn, is de desbetreffende kolom leeg gelaten. Aantallen vanaf de derde kolom stemmen niet
altijd overeen met het aantal prentenboeken in de tweede kolom,
doordat bepaalde gegevens ontbreken. Daarnaast worden van diezelf-
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TABEL 5·3· Aantalin I990 in fondslijsten aangeboden kinderboeken en
prentenboeken van diverse uitgevers, aandeel fictie, aanded binnenlands,
aandeel serieboek, beoogde leeftijdscategorie en prijsstelling.
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de prentenboeken de aantallen in elk van de vier leeftijdscategorie8n
en elk van de drie prijsklassen aangegeven. Omdat het aantal prentenboeken per uitgever zeer varieert en soms erg klein is, en omdat niet
overal een leeftijdsaanduiding stond vermeld, zijn absolute aantallen
en geen percentages opgenomen in de tabel.
In totaal staan er in I990 4I93 kinderboeken op de fondslijsten.
Daarvan worden er II77 als prentenboek aangemerkt, 28,7%, een
relatief groot aandeel. Over de hele linie valt op dat verreweg het
grootste aantal uitgegeven prentenboeken wordt gevormd door buitenlandse contemporaine fictie (898 van de II77)· Globaal beschouwd zijn de aantallen niet-contemporaine uitgaven (30, niet in de
tabel), de aantallen bewerkingen (95, niet in de tabel), het segment
non-fictie (85) en het binnenlands aandeel (247 van de I I77) beperkt.
Interessanter dan de kolomtotalen die een redelijk beeld geven van
wat uitgevers in I990 als prentenboeken aanmerken, zijn de verschillen tussen uitgevers die bij een eerste inspectie van tabel 5.3 voor het
voetlicht treden, zowel qua omvang als qua aard van het funds. Enkele van de meest in het oog springende verschillen zullen hier ruwweg
worden besproken. Gedetailleerder komen enkele punten terug wanneer het fondsbeleid van een aantal uitgevers wordt getypeerd.
Er zijn maar weinig uitgevers waarbij het prentenboekenfonds zo'n
centrale plaats inneemt als dat van De Vries-Brouwers. Bij sommige,
zoals Lemniscaat, Van Goor en Gottmer, vormt het prentenboek een
substantieel onderdeel van het kinderboekenfonds, bij andere, zoals
Ploegsma, maken prentenboeken een relatief klein deel uit van het
kinderboekenfonds. Sommige uitgevers zijn in hun acquisitie bijna
uitsluitend gericht op de buitenlandse markt (De Vries-Brouwers,
Ploegsma), andere zoeken ook Nederlandse auteurs (Bruna, Leopold, Van Holkema & Warendorf, Querido, Zwijsen). Sommige uitgevers geven alleen in serie uit (Zwijsen), andere bouwen aan een
auteursfonds (Lemniscaat of Leopold) en weer andere presenteren
zich als auteursfonds, al maken ze tevens gebruik van de serieformule
(Bekadidact) of de pocketformule (Querido). Sommige uitgevers beperken zich duidelijk tot jonge kinderen tot 4 jaar, zoals Altamira en
Kimio, overige vooral tot oudere, zoals bijvoorbeeld Christofoor.
Sommige uitgevers geven vooral het relatief goedkope prentenboek
uit (Van Goor en De Eekhoorn bijvoorbeeld), andere vooral het relatief dure prentenboek (Leopold, Querido en Lemniscaat bijvoorbeeld) en weer andere kiezen in hun series een tussenpositie (Zwijsen
bijvoorbeeld). Met de prijsstelling staat het publiek dat via een verkoopkanaal bereikt wordt voor een deel vast, en daarmee ten dele ook
de aard en de reikwijdte van een fonds.
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5.4. PRENTENBOEKENUITGEVERS IN BEELD

Van een aantal in de vorige paragrafen kwantitatief geintroduceerde
uitgeverijen schetsen we hier een beeld op basis van de fondsontwikkeling in de loop van de tijd. Daarbij zijn uiteenlopende typen uitgeverijen geselecteerd met als distinctieve kenmerken de algemene of educatieve signatuur, de verkrijgbaarheid in de 'goede boekhandel' of in
de goedkope speelgoedwinkel, een ideologisch of een neutraal profiel
en de algemene of leeftijdsspecifieke afstemming.
Niet direct uit de tabel af te lezen is het feit dat een beperkt aantal
uitgevers vooral op de educatieve markt opereert. Zwijsen als katholieke educatieve uitgever zou zich eerst profileren met religieuze prentenboeken en later, als uitgever van de methode voor aanvankelijk
lezen, getiteld Veilig leren lezen, met prentenboeken voor (beginnende) lezers. Bekadidact ging prentenboeken uitgeven in het verlengde
vanprojectenvoorde kleuterschool en Dijkstra bracht prentenboeken
uit voor het aanvankelijk lezen vanuit een brede visie in aansluiting op
de zogenaamde ontluikende geletterdheid. Ook niet direct uit de tabel
afte lezen is het feit dat er typische kinderboekenuitgevers zijn en uitgevers waarbij kinderboeken slechts een bescheiden aandeel vorn:ten
in het fonds. Enerzijds bijvoorbeeld Ankh Hermes en Bekadidact als
respectievelijk algemene en educatieve uitgever met een relatief klein
kinderboekenfonds en anderzijds eveneens algemeen en educatief Ploegsma en Zwijsen met een groot kinderboekenfonds.
Het eerstgenoemde onderscheid, dat van algemene of educatieve
Signatuur, is onder meer gebaseerd op de verkoopkanalen waarvan
uitgevers zich bedienen. Voor de algemene uitgevers zijn dat vooral de
-

algemene boekhandel en de specifieke kinderboekhandels en voor
sommige titels daarnaast ook boekenclubs en speelgoedwinkels. Educatieve uitgevers maken daarnaast gebruik van schoolinstallateurs.
Met dat verkoopkanaal hangt een ander kortingssysteem samen. Io
Het tweede onderscheid tussen uitgevers van het'goede' en van het
'goedkope' kinderboek is via de prijsstelling al evenzeer gebaseerd op
het gehanteerde verkoopkanaal. Boeken van de eerste soort uitgever
zijn vooral te vinden in de boekhandel, van de tweede soort meestal in
supermarkten, speelgoedwinkels en kiosken.
Het derde onderscheid is afgeleid van de wijze waarop uitgevers

zichzelf in hun fondslijsten of in aparte publicaties profileren: enerzijds fondsen als dat van Christofoor, uitgever van de Vrije-Schoolbeweging, anderzijds die van ideologisch meer neutrale uitgeverijen als
Ploegsma.
Io.

S-boeken (schoolboeken) met 25 tot 29% korting en A-boeken (algemene boeken)
40% korting, oplopend tot 77% in het geval van boekenclubs.

met
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Het vierde onderscheid heeft betrekking op het publiek waartoe
uitgevers zich in hun fondslijsten richten: uitgeverijen gespecialiseerd
in het jonge kind en uitgeverijen gericht op alle leeftijdsgroepen.
Tenslotte is er bij de keuze op gelet dat in elk geval de meer stand-

vastige uitgevers van prentenboeken - uitgevers die zich al jaren aldus

profileren - zijn vertegenwoordigd.
De parameters die in § 5.2 werden omschreven (aandeel buitenlands, aandeel fictie, contemporain, leeftijdscategorieen, prijsstelling,
debuten en herdrukken en tenslotte subgenres) zullen ook bij de hiernavolgende casusbeschrijvingen richtinggevend zijn voor de reconstructie van het fondsprofiel. Voor deze reconstructie zijn behalve
fonds- en aanbiedingslijsten ook metapublicaties benut, zoals gedenkboeken, dissertaties of interviews met de desbetreffende uitgevers;
opgave van het eerste type bronnen wordt verder niet meer vermeld,
opgave van het laatste type vindt steeds bij elk profiel plaats. Verder is
gebruik gemaakt van het overzicht van vijf eeuwen drukken en uitgeven dat Nettie Heimeriks en Willem van Toorn in De hele Bibelebonne
berggeven:I
In de inleiding werd al gesteld dat de bedoeling van deze schets niet
is, al zou dat zeker de moeite waard zijn, een compleet overzicht van
fondsvorming van individuele uitgeverijen te presenteren, maar om
een beeld te geven van de ontwikkeling in prentenboekenfondsen en
de diversiteit daarin. De portrettering van verschillende uitgevers is
dan ook doorgaans kort, soms noodgedwongen vanwege het summiere materiaal dat beschikbaar was. Bij de selectie van uitgevers is behalve met de al genoemde parameters zoveel mogelijk rekening gehouden met literair-historische en sociologische representativiteit. De

fondsvorming van enkele uitgevers komt iets uitvoeriger aan bod vanwege het belang van hun positie in de onderzochte periode.

ALGEMENE UITGEVERIJEN

DE BEZIGE BIJ. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd De Bezige
Bij opgericht als auteurscollectief. Als een van de eerste uitgeverijen in
Nederland begon zij in I953 met de uitgave van een reeks prentenboeken voor kleuters: De Gouden Boekjes. Twintig jaar later telde die serie
75 titels, bijna alle bewerkingen van Amerikaanse prentenboeken,
aangevuld met een paar Nederlandse. Het succes van de serie onder
een breed publiek zou volgens Roegholt en Wennekens geheel aan
I I. N. Heimeriks en W. van Toorn, 'Een marssekorff mit prenten. Drukkers en uitgevers', in: N. Heimeriks en W. van Toorn (eindred.), De hele Bibelebontse berg. De
geschiedenis uan het kinderboek in Nededand & Maanderen van de Middeleeumen rot
heden.
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Amsterdam (Querido) I989.

mond-tot-mondreclame zijn te danken:2 Beiden roemen de Gouden
Boekjes als vaste en lucratieve bron van inkomsten. Wennekens wijst
voorts op de magneetwerking die van het eerste boekje Pietepaf het circushondie is uitgegaan op oorspronkelijk Nederlandse titelS, maar hij
laat in het midden welke. Roegholt meldt verder nog dat Han Hoekstra de redactie deed, samen met Annie M.G. Schmidt, bibliothecaresse van de Amsterdamse kinderleeszaal. Verder gaan ze niet in op de
kinderliteratuur die door De Bezige Bij is uitgegeven.
Daarmee laten ze de lang niet oninteressante vraag onbeantwoord,
waarom de serie niet het begin is geworden van een apart kinderboekenfonds, met Hoekstra en Schmidt als boegbeelden. Die vraag stellen ze ook niet voor de jaren zeventig, toen De Bezige Bij veel succes
had met de sprookjesedities van Eelke de Jong, Hans Sleutelaar en Peter Vos, met de boeken van hobbyboekenspecialist Leonard de Vries:
Bloempjes der vreugd en Het prentenboek van Tante Pau, of met de kinderboeken vanJan Blokker. Indie tijd gaven auteurs als Marga Minco,
Aleida Leeuwenberg en Thomas Rap kinderboeken uit bij De Bezige
Bij, net als Jacques Vogelaar en Stefan Themerson een decennium later terwijl er weer een tijd later themanummers over kinderliteratuur
van het door De Bezige Bij uitgegeven tijdschrift Raster verschenen.
De gedachte aan een eigen kinderboekenfonds lijkt dus zo vreemd
nog niet, en dat fonds was volgens oud-directeur Schouten ook een
dierbare wens van de directie, al had die daar volgens hem geen verstand van. I3 Omdat de Gouden Boekjes vanzelf verkochten, was er
geen aanleiding om daar verandering in te brengen. Nieuwe titels buiten deze serie om liepen zonder fonds- en marketingbeleid het risico
beperkt te blijven tot een kleine kring van kenners, zoals
MENEER BRUIS
het geval is met het prentenboekachtige Meneer Bruis
BOUWT
dat
effect
van
het
van
Themerson.
Aan
bouwt n)n huis
ZIJN HUIS
fondsbeleid gaat de literaire kritiek voorbij:4
door
Daarnaast zal De Bezige Bij geen hooggestemde, lite..
,
56.
Thimi-.
Barbara Wright
raire verwachtingen hebben gehad van de goedkope

Gouden Boekjes, die eerst f I,95 per deeltje kostten en
later

f 3,95,f 4,80 en f 7,25 en die waren bedoeld voor
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DEBEZIGEBIJ

een publiek van 3 tot 8 jaar dat nog werd voorgelezen of
net aan het lezen was. De serie had volgens Staal, medewerker van het
Letterkundig Museum, haar succes te danken aan herkenbare geI2. R. Roegholt, De geschiedenis van De Bezige BO I942-I972 (diss. u vA). Amsterdam
(De Bezige Bij) I972; W. Wennekes, Geen Lubberhuizen uitgever. Her mystene van de
Van Miereveldstraat Amsterdam (Bas Lubberhuizen/De Bezige Bij) I994·
I3· W. Schouten, Een vak volboeken. Hennnenngen aan veemglaarleven in en om de

uugeve# Amsterdam (De Bezige Bij) I988, p. 46.
I4' B. Boonstra,'Meneer Bruis bouwt zijn huis', in: Raster, nr. 85: 'Themerson', I 999,
PP· I48-I52.
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beurtenissen voor kleuters, zoals een bezoek aan de tandarts, aan bekende dierfiguren en aan klassieke sprookjes als De drie beer(ies, of daar wijst Staal niet op - aan gemakkelijk toegankelijke repeteerverhalen. I5 Overigens dateert het succes van de serie vooral uit de begin-

jaren, want de titels met de meeste herdrukken zoals BO' Kiki thuis,
Plojje de olifant, Konijntje Woelwater, Poes Pinkie, Vifbrandweermanneties (de tweede tot en met de zesde uitgave), De dne beertjes, De gele taxi
en De kladderkatjes Gle vijftiende tot en met de zeventiende uitgave)
stammen vooral uit die tijd.,6 Dat herkenbare, realistische karakter
stond haaks op het avant-gardistisch imago van het fonds. Misschien
was het wel daarom dat de serie niet het begin werd van een eigen kinderboekenfonds. Hoe dan ook, het elan ontbrak bij De Bezige Bij om
twee literaturen in hetzelfde huis te vestigen, zoals dat bij Querido zou
gaan gebeuren. De Bezige Bij is een seriefonds.

Christofoor is sinds I975 gevestigd als uitgever.
Eerst was de uitgeverij er louter voor de antroposofische gemeenschap, met de eigen winkels als verspreidingskanaal, later voor een
breder publiek, tevens te vinden
bii alle andere boekwinkels.
Christofoor brengt auteurs, vanuit vooral pedagogische
ven, behoedzaam onder de aanCHRISTOFOOR.
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dacht om het publiek te laten
meegroeien. Bij de selectie van
titels geldt als belangrijkste criterium ofze in hun aansluiting bij de
ontwikkeling van het individuele
kind (ontogenese) ook de ontwikkeling van de gehele mensheid
(fylogenese) weerspiegelen. Vol-
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gens de gehanteerde stadia leven

kinderen tot een jaar of zeven nog
in de spirituele wereld van sprookjes, kabouters en trollen, alsook in
het direct alledaagse, worden ze daarna aangetrokken door boeken
over dieren, vervolgens door boeken over andere volkeren en historische boeken, en tenslotte door mythen en sagen.
In I990 bestaat het fonds uit vier categorieBn: sprookjes, sagen,
legenden met 30 titels; jeugd- en kinderboeken met 54 titels; kartonboekjes met 8 titels en 46 prentenboeken. Gedurende vijftien jaar
fondsontwikkeling zijn er slechts 2 I jeugdboeken en 7 prentenboeken
uit het fonds verdwenen. Dat illustreert hoezeer Christofoor de voorkeur geeft aan longsellers, die zij het liefst gebonden uitbrengt om kinderen liefde voor het boek bij te brengen. Van Beskow worden I 2
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prentenboeken uitgegeven, van Bernadette 5, te weten 3 Oorspronkelijke titels en 2 bewerkingen van sprookjes van Andersen en Grimm,
van Lesch 3 titels en van verschillende auteurs 2 titels: Lindgren/ Wiberg, Gernhardt, Berger en Andersen/Kaila.
Prentenboeken worden van groot belang geacht voor de ontwikkeling, omdat de werkelijkheid voor het kleine kind nog voortdurend in
beweging is en dat in nauw samenspel met de fantasie van het kind.
Aan die innerlijke beweeglijkheid komt de beeldwereld van het prentenboek tegemoet. Veel belang wordt gehecht aan een verankering in
de seizoenen en aan de kennismaking met natuurwezens als elfen, kabouters en trollen. Het samen bekijken en het voorlezen van een prentenboek wordt aangemoedigd vanwege de aandacht die ervan uitgaat,
de uitdaging om initiatieven te nemen, de hechting die ontstaat tussen
kind en verteller en het verlangen om een boek opnieuw te bekijken.
Dat zijn een voor een pedagogische streefdoelen.
In prijsstelling verschilt Christofoor met boeken boven de 20 gulden niet van de andere uitgevers van het zogenaamde betere prentenboek en er zijn prentenboeken in alle leeftijdscategorieEn. Christofoor
is een auteursfonds.

De Haarlemse uitgeverij J.H. Gottmer, opgericht in
I937, kent sinds I 965 een kinderboekenfonds en is in I987 gefuseerd
met H.J.W. Becht, een Amsterdamse uitgeverij die in I892 is begonnen. Het fonds van Becht bevat klassieke titels als Niels Holgerssonvan
Lagerlilf of De Katjangs van Schuil, en serieverhalen als De Tdif van
Blyton, maar geen prentenboeken. Gottmer, een katholieke uitgeverij, heeft een breed fonds met 8 segmenten: familie- en streekromans
met Toon Kortooms als sterauteur; kruiden, bloemen en planten;
muziek met biografieEn van componisten; levensbeschouwing met
onder meer titels over Franciscus van Assisi; reisgidsen met de bekende Dominicus-serie; kinderboeken en informatieve jeugdboeken.
Deze brede ori8ntatie keert in het kinderboekenfonds deels terug
met levensbeschouwelijk georidnteerde bloemlezingen van Ann KesGOTTMER.

seler-van der Klauw, met religieus getinte prentenboeken als De eerste
Kerstnacht en De dieren van het veld, beide van Tomie de Paola, en
Franciscus en de dieren, of met boeken over handicaps, zoals over blind

zijn bijvoorbeeld De ernie 300 dagen van Thomas en Kiiken metje vingers van Bergman.
,"

I5· E. Staal, Bumpety, bumpety, bump he went" -"Hoepelepoepele-poep... daar
viel hij". Annie Schmidt en de Gouden Boekjes', in: T. van Buul e.a. (red.),Atukdacht
gebleven. Over de kinderhteratuur van Annie M. G. Schmidt. Amsterdam/'s-Gravenhage
(Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum / Querido) I99I,
PP· 45-59·

I6. J. Linders, 'De toverkracht van mooie herinneringen', in: Boekblad, I55 (I988)
nr. 48, pp. I6-I7.
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In de aanbiedingslijsten worden verworven prijzen als de H.C. Andersenprijs, Griffels, Penselen, Vlag en wimpels en Pluirnen van de
maand breed uitgemeten. Ook het verwerven van een wvc-subsidie
voor Rol Bol van Stuvel en uitzending van een prentenboek op de tv
worden vermeld. Prentenboeken worden bij Gottmer waar mogelijk
voorzien van de benaming van een subgenre (leporello, sprookje, telboek, fabel of dierboek) en van het thema van het boek (zindelijk worden, rolpatronen, religie, klokkijken). Daarbij wordt kennelijk rekening gehouden met zowel gebruik op school als in het gezin.
Gottmer biedt als typisch doorgroeifonds prentenboeken voor verschillende leeftijdsklassen, te beginnen bij de baby's met de boekjes
van Helen Oxenbury. De meeste
prentenboeken zijn bestemd voor de
leeftijdsklasse van 4 tot 6 jaar (3I), al
Anthony Browne
lijken de prentenboeken van Browne
en enkele van Heine bijvoorbeeld ge. 7:4
schikter voor een hogere leeftijdscategorie. Opvallend is dat lang niet alle
prentenboeken voor oudere
wor(vanaf I I jaar) ook als zodanig
kinderen

Gorilla

den aangeduid. Dat gebeurt bijvoor¥ •
beeld niet bij Van mens en dier, van
zoerk en oogst van Sancha, of bij Heksen van Hawkins, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de conventie om
prentenboeken enkel te zien als boekenvoor jonge kinderen. Die conventie lijkt de laatste jaren wat losser te worden gehanteerd met prentenboeken die de traditionele omvang van 28 of 32 pagina's fors te boven gaan, met name Leven in Lapland van Hagbrink of BHef in de fles
van Helme Heine.
Gottmer brengt als auteursuitgeverij een auteur liefst exclusief
onder de aandacht, zoals gebeurt met Janet en Allan Ahlberg, Jet Boeke, Anthony Browne, Eric Carle, Alona Frankel, Helme Heine, Satomi Ichikawa, Koide, Helen Oxenbury ofTomie de Paola.
Gottmer richt zich tot de goede boekhandel met prijzen tussen de
IO en 25 gulden en met slechts af en toe een duurder boek, zoals het
voelprentenboek De spin die het te druk had van Carle, het Dikkie Dikreuzeboek van Boeke ofDepuikepostbode van Ahlberg. Gottmer is een
auteurs- en seriefonds.

& WARENDORF. Opgerichtin I89I is Van Holkema
& Warendorf sinds I969 onderdeel van Unieboek. Over de uitgeverij
verscheen bij het eeuwfeest De goede kameraad van Toine Duyx en
Joke Linders:7 Uit die studie komt naar voren, dat de uitgeverij al
VAN HOLKEMA
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vroeg een veelzijdig fonds aanbood in diverse reeksen: meisjes- en jongensboeken, kunstzinnige sprookjesuitgaven en een reeks kunstprentenboeken van uitgeverij Scholtz, geinspireerd door de Duitse Kunsterziehungsbewegung.
Uitgeven in serievorm zou ook na de Tweede Wereldoorlog een
vast programmapunt blijven voor Van Holkema & Warendorf, ongetwijfeld om daarmee goedkope kinderboeken aan te kunnen bieden.
Piet Worm zorgde voor de eerste reeks prentenboeken met De drie
paan#es. Van Peter Spier werd De koe die in het water viel vele malen
herdrukt, en daarnaast is er van zijn hand een reeks van zes boeken
over onderwerpen als de school of de winkel, steeds in een vorm die
het onderwerp weergeeft. Een andere bekende serie in prentenboekvorm is die van Pinkeloe van Dick Laan, in de bewerking van Dagmar
Stam en Corrie Hofman, en de Paddington-serie van Bond. Daarnaast
zijn er diverse series van Jaap ter Haar (de Lotje-, Saskia en Jeroen- en
Eelke-serie), de Paulus de Boskabouter-reeks en de Paulus Str*albums,
een reeks sprookjesboeken, een drietal Verade Muis-boeken van Bas-

tin, series van Cowley, Erickson, Hill, Van der Meer, Morris en een
drietal reeksen voor jonge kinderen van John Burningham. Daarvan
gaan acht boekjes (in twee series) voor jonge kinderen vanaf 4 jaar
over realistische onderwerpen en zetten zeven boekjes in leporellovorm aan tot aftellen en optellen. Alle laatstgenoemde series worden
niet als prentenboek aangekondigd, maar wel de series die Roffey met
twee auteurs maakte voor jonge kinderen. Verder is er nog een reeks
'pop-up'-boeken, onder meer Draaien maar met gedichten van Hans
Dorrestijn, het Alice in Wonderland#apuitboek, het E fen»puitboek en
een boek van een nicht van Freud over een toverboot die tegelijk een
poppenkastspel opvoert. Series en spelboeken lijken in alle opzichten
afgestemd op de speelgoedwinkel, met name in de prijsstelling. Dat
geldt ook voor de poging die is gewaagd om onder de titel De Vossenreeks een goedkope serie prentenboeken uit te geven. De serie met
titels van avant-gardistische prentenboekenmakers als Janosch,

Schlote, Ungerer en Waechter, is niet van de grond gekomen.
Verder heeft Van Holkema & Warendorf in het gebruikelijke grote
formaat een afdeling prentenboeken in het fonds. Van John Burning-

ham worden prentenboeken als Jaargetijden, De boodschappenmand,
Wat zou je liever, Waar is Julius en Mijn Opa nog steeds herdrukt en
werd De jongen die altijd te laat kwam bekroond met een Zilveren Griffel. Een ander bekroond en vaak herdrukt prentenboek is De Sneeuwman van Briggs, terwijl diens De Verschrikkelijke Blikiesgener<lai en de
Oude Ilzeren Dame geen succes werd. Voorts werden vertalingen uitI 7. T. Duiix & J Linders, De goede kameraad. Honderdjaar kinderboeken. Houten
(Van Holkema & Warendorf) I99I.
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gebracht van Foreman (5 titels), Dumas
(3), Steadman (3, met een Zilveren Griffel
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voor Inspecteur Kaasjager), Ross (2), Mc-

.

Kee (3, waarvan 66n vertaald door Wim
Hofman: Het droevige verhaal van Victoria
en haar viool) en van Kitamura (2, beide in
de vertaling van Wim Hofman: Het schaap
zonder slaap en Een straade om). Van Wim
Hofman verscheen het prentenboek De
Smd en werden Aap en beer evenals Zip, Uk
en Bur en Grote Pien en I<leine Pien voor beginnende lezers niet als prentenboek onder
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de aandacht gebracht. Met subsidie van
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wv c verscheen De hoge hoed van de schoorsteenveger van Clignett. Andere aparte uitgaven waren Kinderen gedraagje van Maschler en Oxenbury, Hier woon ik van de als
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zondagsschilder aangekondigde Jaap ter Haar, De Letterberg van Dolf
Verroen en Ivo de Weerd en tenslotte de door Herman Broekhuizen
op muziek gezette en door Ivo de Weerd verbeelde evergreens Alles in
Alleen Burningham en Foreman kunnen als huisauteur wor-

de wind.

den aangemerkt.
Het fonds maakt frequent gebruik van de populaire serievorm, is
voor een groot deel laag geprijsd, brengt maar weinig prentenboekenmakers exclusief, en misstaat met de 'popup'-boeken ook niet in de
speelgoedmarkt. Slechts vier prentenboeken worden voor de leeftijd
0-4 jaar onder de aandacht gebracht, terwijl meer titels zich daartoe
lijken te lenen, en 36 titels voor de leeftijd 4 tot 6. Het binnenlands
aandeel prentenboeken bestaat vooral uit de vele Pinkeltjes. In Bourdieu's bewoording gaat het zowel om aandacht voor de'gout legitime'
als de 'gout de ntcessitt'. Dat ambivalente aanbod kan auteurs als
Imme Dros en Wim Hofman in een latere fase mede hebben doen
besluiten om bij Querido te gaan publiceren.

INFOD OK. In de jaren zeventig ging Infodok, een vormingscentrum
in Leuven, progressieve kinderboeken uitgeven in samenwerking met
het gelijkgezinde Sjaloom in Nederland. Het zou een hele tijd duren
voordat er ook prentenboeken werden uitgegeven. Toen in I980 de
filologische studie over sprookjes 112'aaron lusten kinderen nog reuzen.P
van Eric Hulsens verscheen, werd die even later vergezeld van het
volksverhaal Sterke Jan. Een Vlaams sprookje. Dat klassieke verhaal,
door Hulsens en Gorik opnieuw verteld en getekend, had wel de vorm
van een prentenboek, maar het boek werd niet als zodanig onder de
aandacht gebracht. Pas in I986 kent de fondslijst een aparte rubriek
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prentenboeken, met als vast terugkerende auteurs van serieverhalen: Sven
Nordquist, Etienne Bruneel, Ulf Illfgren en Babette Cole. De oritntatie op
Scandinavie is een specialiteit van
Infodok. In coproductie met Nederlandse organisaties als de NOVIB Verscheen het prentenboek Ena en de visdillilig) millill, 4111112)
sen van Ada Lilipaly-de Voogd, gein12 / .,as ,
een
spireerd door
verblijf op de Molukken. Van Rita van Bilsen en Cornelis Wilkeshuis verscheen een herdruk
van Het mooiste geschenk als een van de verhalen over traditionele feesten in het fonds (kerst en sinterklaas). Uit de fondslijst van I990 blijkt
dat het aandeel prentenboeken sterk is toegenomen: van de 69 kinderboeken worden er 50 als prentenboek aangemerkt, allemaal fictietitels, de meeste van buitenlandse herkomst en voor jonge kinderen.

De boeken zijn gemiddeld geprijsd en afgestemd op verkoop in de
boekhandel. Infodok is een serie- en auteursfonds.
Van uitgeverij Lemniscaat wordt
overigens met
De
het
heeft
voorbijgaan aan
Bezige Bij gezegd dat ze
spits
afgebeten
in het uitgeven van moderne, artistiek verantwoorde prentenboeken
via internationale coproductie. Met die pioniersactiviteit werd bij de
oprichting van Lemniscaat in I963 begonnen door de heer en mevrouw Boele-van Hensbroek. De eerste als uitgever, de tweede onder
haar meisjesnaam (Marijke Reesink) als tekstschrijver voor prentenboeken en onder haar nom de plume (L.M. Niskos) als vertaler van
prentenboeken. Daarnaast herbergt het fonds bestsellerauteurs als
Thea Beckman en Anke de Vries, Jan Terlouw en Evert Hartman,
kommer-en-kwelboeken voor de groep 'tussen servet en tafellaken',
antroposofische uitgaven zoals de sprookjeseditie van Grimm en een
wetenschappelijk orthodidactisch fonds. Het Lemniscaatfonds laat
zich, hoewel veel minder nadrukkelijk, net als Christofoor inspireren
door de antroposofische filosofie, met het prentenboek als voorporLEMNISCAAT.

-

taal.

Tussen I963 en I990 bracht Lemniscaat in totaal I9I prentenboeken op de markt, waarvan erin I990 nog 76 verkrijgbaar ziin. Daarvan
hebben 30 titels (in I99O) meer dan 66n herdruk, bijvoorbeeld Max en
de Maximonsters van Sendak (6), De kleine reus van Bolliger (5), Ze lopen gewoon met me mee van Mahy (4) of Borre en de nachtzwarte hat van

Wagner (3). Lemniscaat nam zeven keer het initiatief tot een uitgave,
veelal een 'binnenlands' debuut, in het bijzonder in het geval van Ingrid en Dieter Schubert, Hans de Beer, Charlotte Dematons, Anne-
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marie van Haeringen of Willemien Min. In de
1.:
pioniersjaren van de uitgeverij wasmeer dan de
. 12 .4
' 4-...-...4... i
helft van de prentenboekenauteurs van Nederlandse komaf, in I990 iS dat nogaltijd meer dan
een kwart. Sommige titels zijn met hun auteur
verhuisd; zo ging Eric Carle naar Gottmer,
.r
'
Spangenburg naar De Vries-Brouwers, Hans
de Beer naar De Vier Windstreken en Margriet
- 3&
Heymans naar Querido.
-El:
Prentenboeken vormen een substantieel
aandeel in het fonds van Lemniscaat. In I965
werden bijvoorbeeld vijfkinderboeken uitgegeven, waarvan drie prentenboeken; van de 37
kinderboeken op de fondslijstvan I975 worden
er 24 als prentenboek gepresenteerd enin I990
worden 76 van de I7O kinderboeken als prentenboek aangeprezen. Tot midden jaren zeventig neemt het aandeel
prentenboeken inhet fonds in verhoudingtot andere jeugdboeken forser toe, daarna het aantal jeugdboeken. Dat lijkt het beeld te bevestigen van beginnende uitgevers die aanvangen met in prentenboeken te
investeren en pas meer in arbeidsintensieve manuscripten gaan doen,
nadat ze in de internationale coproductie het nodige bedrijfskapitaal
hebben opgebouwd. Dat het initiatief tot een coproductie lucratief
kan zijn, illustreert het feit dat er van de totale oplage van 50.000

Monkle

.
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exemplaren van De vogelboom meteen Io.000 exemplaren naar Engeland gingen, I 5.000 naar Amerika en Io.000 naar Zwitserland.IB Van
de andere kant laten bestsellers als Oorlogswinter van Jan Terlouw of
Kruistocht in spOkerbroek van Thea Beckman met respectievelijk een
40ste en een 33ste druk, de bestsellers onder de prentenboeken van
I990 (een 6de druk) ver achter zich.
Door de jaren heen verkoopt Lemniscaat de prentenboeken via de
'goede' boekhandel: in I965 betaalde de consument gemiddeld f 7,50,
in I990 gemiddeld f 2I,90 voor een prentenboek van deze uitgeverij,
dat daarmee in elk geval qua prijs tot de categorie van het betere boek
behoort. Daarnaast brengt Lemniscaat het fonds heel gericht onder de
aandacht van het onderwijs doormiddel van aparte folders en een jaarlijks geschenkboekje van een apart geillustreerd sprookje van Grimm,
samen met een overzicht van alle bij Lemniscaat te verkrijgen prentenboeken. Met dat cadeau onderstreept Lemniscaat het belang dat ze als
antroposofische uitgeverij aan sprookjes hecht.
De onderwijsfolder voorziet de prentenboeken van creatieve verwerkingssuggesties, ingedeeld naar thema, genre en aandachtsveld:
I8. Heimenks en Van Toorn, 'Een marssekorf mit prenten', I989 (n. I I), p. 634
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sociaal-emotionele thema's, klassieke genres als het sprookje, de fabel, de legende of het bijbelverhaal, en aandachtsvelden uit de canon
van het geschiedenisonderwijs als Toetanchamon, PompeY ofColumbus met de informatieve prentenboeken van Ceserani en Venturura.
Van de I9I prentenboeken die Lemniscaat in de periode I963-I990
heeft uitgebracht, zijn er 6 geafficheerd als fabel, 27 als sprookje, 7 als
legende en 2 als kinderrijm. Dit totaal aan klassieke genres (meer dan
20% van alle prentenboeken) weerspiegelt de antroposofische signatuur van Lemniscaat samen met de uitgave van het complete werk van
Jung ofvan de sprookjes van Grimm in de geest van Jung. Lemniscaat
wijst sinds I98I in de jaarlijkse onderwijsfolder nadrukkelijk op de
gebruiksmogelijkheden van informatieve prentenboeken, waaronder
die van Ceserani bij het zaakvakkenonderwijs.
In de jaarlijkse presentuitgave worden de prentenboeken in vier
leeftijdscategorie8n ingedeeld: voor de allerjongsten, vanaf 4 jaar,
vanaf 6 jaar en voor zowel het hele gezin als de hele school. De eerste
categorie vormt daarbij een minderheid. In de toekenning van het
leeftijdsbereik en in de keuze van genres en thema's is Lemniscaat een
typisch doorgroeifonds dat kinderen van elke leeftijd wil bedienen,
alsook afstemt op een publiek van alle leeftijden. Klassieke sprookjes
en fabels als Het lelijkejonge eendje of De r ikaard en de schoenlapper dragen een moraal uit voor alle leeftijden en bij het loflied op de variatie in
een modern prentenboek als Mensen, mensen, wat een mensen van Peter
Spier is dat niet anders. Verhalen met een morele strekking zijn ook
niet zozeer op leestechniek gericht, als wel op leesbegrip, fantasie en
sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals van een antroposofische uitgever te verwachten valt. Lemniscaat is een auteursfonds.

Uitgeverij H.P. Leopold werd in I923 Opgericht, omdat
De Haagse Post de in dat blad gepubliceerde reisverhalen van Couperus wilde uitgeven (H.P. duidt dus op Haagse Post en Leopold is een
gefingeerde naam). Pas veel later zou Leopold zich als een specifieke
jeugduitgever manifesteren, ook al verscheen meteen in I924 De
scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog bleef het accent op de boeken voor volwassenen liggen en pas in I956 kwam daar een kentering in met het debuut De
boten van Brakkeput van Miep Diekmann en de bekroning daarvan
een jaar later als Kinderboek van het Jaar. Diekmann was de magneet
die Tonke Dragt het jaar daarop bij Leopold deed debuteren met De
brief voor de koning dat eveneens werd gelauwerd als het Kinderboek
van het Jaar. Daarna volgden diverse illustratoren, prentenboekenmakers en stripauteurs als The Tjong Khing, Jean Dulieu, Max Velthuijs
LEOPOLD.

en Hans de Beer.

In I98I ging Leopold op in Nijgh & Van Ditmar en deze uitgeverij
I6I

werd als zelfstandige imprint overgenomen door Singel 262, die op
haar beurt onderdeel werd van de Weekbladpers. In I986 ging de imprint De Vier Windstreken - een fonds van Zwit35)MM< .S.- I
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serse origine- deel uitmaken van Leopold, waar4zWp ·· ..-. $.....2..
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mee er in een klap veel meer prentenboeken in
het fonds kwamen. In I990 telt het fonds in
totaal
·-,
304 titels, waarvan 95 prentenboeken. Op Velthuijs (IO titels) en De Beer (5 titels) na zijn dat 3
..
bijna allemaal vertaalde werken die via het im- 5
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print De Vier Windstreken het fonds zijn binnengekomen. De volgende prentenboekenmakers
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zijn met de meeste titels vertegenwoordigd: Pfis- le'
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ter (8), Bernadette (8), E. Schmidt (6), Wilkon 2#941.lit _· L
.e ·. · · . . AGx96!Ehu T-- - ---' -'---(5), Baumann, Ostheren en Schroeder (elk 3), de
1 ':.:...·Kikkeris verliefd
laatste overigens met werken die eerder door Het
I.eopold
6.....:.....- - · ·
Spectrum zijn uitgegeven. Het aantal bewerkingen van sprookjes van Grimm en Andersenbij De

Vier Windstreken is opvallend hoog. Er is weinig non-fictie in het
fonds (nog geen 5 procent) en de leeftijdsaanduiding bij de prentenboeken blijft doorgaans onvermeld. Van de 95 prentenboeken kregen
er 80 geen leeftijdsaanduiding, en van de I5 die wel iets over leeftijd
melden, gaat het om IO Nederlandse titels: 4 boeken van Velthuijs
voor 2-6 jaar, 2 titels van De Beer voor 4-8 jaar, 66n titel voor 8-Io jaar
en 66n vanaf I3 jaar (Ted van Lieshout).
De prentenboeken van Leopold horen qua prijsstelling tot het aanbod van de goede boekhandel. Zilveren Griffels werden toegekend
aan Sara en de deur van Jensen,

Kikker is verliefd van

Max Velthuijs

en

Miln boties z in bekleed met dejhg vet van Ted van Lieshout. Leopold is
een auteursfonds.
OMNIBOEKenLA RIVI] RE &VOORHOEVE. Omniboek, een imprint

vooreen algemeenpubliekvan KokinKampen,liet in I975 Max Pieck
het spits afbijten met een uitgave van de Sprookjes van de E eling, geillustreerd door zijn vader. Samen met Rien Poortvliet als sterauteur
zou Omniboek daarmee uitgever worden van populaire auteurs voor
wie de literaire kritiek meestal de neus ophaalt. Desondanks verscheen
het debuut van Joke van Leeuwen in I978 bij Omniboek, nadat haar
vader, die zijn theologisch werk bij Kok uitbracht, de uitgever op haar
werk attenthad gemaakt. Dat debuut getiteld DeAppelmoesstraatis anders bleef in de pers vrijwel onopgemerkt. Dat lag twee jaar later anders, toen Een huis met zeven kamers zowel een Gouden Penseel als een
Zilveren Griffel kreeg. Na in I982 voor De metro van Magnus opnieuw
met een Griffel te zijnbekroond was Joke van Leeuwen zo van alle kanten gelauwerd dat ze toe was aan de overstap naar Querido.
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Even later ging Omniboek op in La Rivitre & Voorhoeve, in I905
opgericht om het protestants-christelijk volksdeel te winnen voor homeopathie. Dat fonds, met veel natuurgeneeskunde en talloze streekromans, kreeg er met OmniJoke van Leeuwen
boek een kinderboekenfonds bij dat bestond uit realistisch getinte verhalen over de dagelijkse avonturen van Margrietie, of uit dokterromans
sprookjes, boeken voor zwakke lezers in de enr<Smsval]12,6
<
enige
paar
prentenboeken,
kartonLees4#, een
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boekjes, een beetje non-fictie en nog wat varia. Vier
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jaar later is het aandeel verhalen bijna
verdubbeld,
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en het aandeel prentenboek en non-fictie bijna veri" :,11 'pi i I '

serie
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vijfvoudigd.
Het begrip 'prentenboek' blijft in de fondslijst
gereserveerd voor boeken als De dag dat Tommy
drie zuerd van Mies Bouhuys en Fritta Bedrich,
A 122--„' ArWFj
Twee monsters van McKee, Iemand van N6stlinger
en Janosch of Oma Boven & Oma Beneden van Tomie de Paola. Door de prentenboeken van Joke van Leeuwen te afficheren als 'lees-, kijk- en doeboeken' wordt een traditioneel prentenboekpubliek tussen de 4 en de 8 jaar aangesproken en niet als betrof
hetprentenboeken voor oudere kinderen tussen de 6 en de IO jaar. Her
kinderboekenfonds probeert een balans te vinden tussen als kwalitatief erkende en triviaal gevonden titels. In de prijsstelling bevat dit serie- en auteursfonds zowel een segment goedkope als duurdere titelS.
In I998 zou het fonds binnen Bosch & Keunig samen met Bekadidact
opgaan in de Fontein.
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PLOEGSMA.

Midden jaren zestig begon uitgeverij Ploegsma met de

vertaling van de Amerikaanse I can read-reeks met auteurs als Minarik/Sendak (De Kleine Beer-verhalen) en Lobel (Kikker en Pad-verhalen) in de serie Blokboekjes. Deze werden aanvankelijk voor diverse
leeftijden en voor diverse vormen van boekgebruik onder de aandacht
gebracht: om zelf te laten lezen na ongeveer een half jaar leesonderwijs, om voor te lezen aan kleuters, om beide groepen te laten spelen
met taal en toneel en om zwakke lezers te laten genieten van een makkelijke tekst met een rijke inhoud. Het gebruik van de serie Blokboekjes, die onder redactie stond van Jannie Daane, Heleen KernkampBiegel en Andries Oldersma, werd door de laatste in 1967 in de brochure Over blokboekjes en kinderen toegelicht. In die tekst wordt het
aanvankelijk lezen zowel ingebed in de creatieve omgang met taal in
groep 3 en 4 als verankerd in het spelen met blokies, zoals gebruikelijk
is bij jonge kinderen (kleuters). Met hun speel/leesopvatting lopen de
Blokboek» als het ware vooruit op de latere ontdekking van ontlui-
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kende geletterdheid door jonge kinderen, met Minarik/Sendak of Lobel als de auteurs met een speciale
PAPA BEES 1
antenne voor het kind in die ontwikkelingsfase.
KOMT THUIS ,
Deze typering van de reeks (en de selectie van tiDIELSE HOLMELLIND *t:NARIK
tels) ging voorbij aan de meer cognitieve oriEntatie in
de deeldomeinen van de oorspronkelijke Ameriailmis#314#.
kaanse serie: science, geschiedenis en detective-verhalen. De reeks van Ploegsma bestond, op het mo%.4./IM/4-/aBW
ment dat er I09 deeltjes in het Engels voorhanden
.0:36:4*
MA110(E SE, AK
waren, uit 20 titels gewijd aan science, IO aan myste,y
en 5 aan histoly. De subrubrieken in de serie werden
-"*.I.1.
in de Nederlandse bewerking weggelaten. Misschien
ten koste van het ontdekkend leren van de aspirantonderzoeker, de speurzin van de aspirant-detective en het virus van
hoe het vroeger was van de historicus in de dop. Typische mystery-titels als Tlie Case of the Cat's Meow, The Case of the Dumb Bells en 77:e
Case of the Hung,y Stranger verschoten in vertalingen als En de dief zei:
Hap van genrekleur.
De Blokboekjes namen tot in het begin van de jaren zeventig een
unieke en innovatieve positie in op de markt voor kleuters en beginnende lezers. Die positie kwam onder grote druk te staan, toen Zwij-

ir.exfo:ilA
Flly-*17

sen nnet de Bories het

op leestechnische niveaus georiiinteerde AVI-

fonds lanceerde. Ploegsma reageerde defensief door de fondslijst
meer volgens leeftijd in te delen. Bovendien ging Ploegsma in navolging van Zwijsen de AVI-indeling hanteren, ten koste van de meerdimensionele gebruiksmogelijkheden die Oldersma aanvankelijk aan de
Blokboekjes had toegekend. Als gevolg van die specifieke leeftijdsgewijze indeling van het fonds werd wat eerst prentenboek heette, de ene
keer aangeduid als kijk-leesboek, de andere keer als prentenboek en
een derde keer als informatiefboek. In de fondslijsten werd het prentenboek tot een specifieke categorie beperkt binnen de volgende vaste
indeling: kleuter- en prentenboeken, lezen van 5 tot 9 jaar, lezen van 8
tot IZ jaar, lezen van IO tot I4 jaar, boeken voor jongeren van I I tot I 6
jaar, boeken voor moeilijk lezenden en informatieve boeken. Weliswaar bleefAnno de prentenboekenmaker die hij is met Het bos of Her
telboek in de rubriek kleuter- en prentenboeken, maar met het onderbrengen van En toch draait ze of Anno reist door Engeland bij de informatieve boeken is hij dat niet meer. En dat Lobel prentenboekenmaker is, werd jarenlang niet bekend omdat hij uitsluitend auteur was
van leesboekjes voor 5- tot 9-jarigen. De literaire kritiek bleef, zoals uit
het volgende hoofdstuk zal blijken, daarin de uitgever heel lang volgen. Het auteurs- en seriefonds van Ploegsma is qua prijsstelling afgestemd op de algemene boekhandel.
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QUERIDO. Fens typeerde de bijdrage van Tine van Buul, redactrice
van Querido, aan de Nederlandse literatuur als'de ontdekking van de
eeuwige jeugd', onder meer omdat met de komst van Pluk'van de Pettejlet, het eerste kinderboek van Querido, de wens van Tine van Buul
tot het vormen van een volwaardig en literair kinderboekenfonds
meteen veel kansen kreeg. 19 Dat streven van Querido is erop gericht
steeds opnieuw het beste van het beste in huis te halen via de volgende
uitgeefstrategieln: het uitgeven van het tijdschrift Barbarber als
kweekvijver voor auteurs, het verstrekken van specifieke opdrachten
aan auteurs en/of illustratoren en in het bijzonder aan auteurs voor
volwassenen om voor kinderen te schrijven, en tenslotte door succesvolle auteurs van andere uitgeverijen over te nemen. Dat streven blijkt
onverminderd als in I976 de uitgave vanhet eerste prentenboek wordt
aangekondigd met de mededeling dat het met de teksten wel goed zit,
gelet op de inmiddels ontvangen Zilveren Griffels, en dat de lezer die
kwaliteit ook bij de illustraties aan zal treffen: 'Wie met de instelling
van Querido prentenboeken wil kiezen, mag alleen de allerbeste kiezen: Dat was in I978 het Amerikaanse prentenboek van Margot
Zemach: Kiiken voor een stuiver. Een jaar later kregen Jan Marinus

Verburg en Annie M.G. Schmidt de kans om het Nederlandse prentenboek Tom Tippelaarte maken. Twee jaar daarna, in I 979, mochten
Guus Kuijer en Mance Post met Ik woonde in een leunstoel de jeugdjaren van Mance Post vlak bij de Jordaan tot leven roepen, kort daarop
gevolgd door de samenwerking tussen Mance Post en Mansfeld Kirby
in het prentenboek Hetgeheim van Toet-Mu-is III of de Wraak van Abel
Beelaart. Van Walter Sm8gner verschenen in I98I en I982 twee prentenboeken, het eerste samen met Robert Walser, het tweede geheel
van eigen hand: Het einde van de wereld en Het nieuwe drakenboek. Van
Quentin Blake verscheen met tekst van Michael Rosen een van de eerste poezieprentenboeken Pak me dan als je han.
In I982 kwamvan Margriet Heymans Ik benjanoe enikkanallezen

uit, even later gevolgd door Jipsloop en, samen met Annemie Heymans, De gele draad en Adam Wortel krijgt bezoek. In I984 zou Kleine
Sofie en Lange Wapper de bekroonde uitkomst blijken van de samenwerking tussen Els Pelgrom en The Tjong Khing. In I986 verscheen
het eerste en meteen onderscheiden prentenboek van Harda van
Reek: De avonturen van Lena lena, met drie jaar later als vervolg Het
be,*ie spek. In I988 zag Bolletje van Gerard Brands en Peter Vos het
licht, vervolgens van Katrien Holland MO n held, van Joep Bertrams
het bekroonde 3ohan Edelgans en van Margriet Heymans Lieveling,
boterbloem, gelerd met zowel een Gouden Griffel als de Libris WouIF K. Fens, 'De ontdekking van de eeuwige ieugd', in: H. Bekkering en A. Zuiderent
(red.),Jan Campert-prijzen I996 Nijmegen (Vantilt) I996, pA I07-IIZI·
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tertje Pieterseprijs. In I990 verschenen Peppino van Kromhout en Jan
Jutte, en het poezieprentenboek Waaien, hard waaien van Gerard Berends en Marianne Sligting. Van de pers kwamen verder 5 prentenboeken van Blake, waaronder 3 met Russel Hoban. Het verhaal van de
dansende kikker en Mevrouw Hermitage op rolletjes behaalden zonder
co-auteur lof. Voorts verschenen 6 prentenboeken van William Steig,
waarvan het eerste, Dokter De Soto, in I983 werd bekroond. Van
Janosch kwamen 9 titels uit, met in harde kaft de klassieke fabel De
wedloop tussen de haas en de egel als toonbeeld van wijsheid en met in
pocketvorm het vrolijke plezierdicht De oude man en de beer. Ook zijn
er twee titels van Tony Ross, onder meer Willem en de wog en een van
Stiirck en H8glund, De jaguar.
Tenslotte pakte Jacques Dohmen, eerder bij Bruna als redacteur bezig met de opbouw van een poc-.....,
ketreeks klassieke prentenboeken, in de Salamanderjeugdpockets de draad weer op met heruitgaven
van Tomi Ungerer, van Wie dit leest is her vierde beest
-' I.ltr Pezi
van Gernhardt en met als nieuwe uitgave van Unge#L , .IT . i
rer Geen kus voor moeder. Dat alles brengt het totaal
.
oP 53 prentenboeken, veel meer dan in tabel 5.3 staat
i.i. .,1, li,11,
r
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aangegeven. Daar werd dan ook uitgegaan van de in
i ,2*QD (D!*' '
I990 leverbare
prentenboeken en niet van wat er in
-. · M )1 j r,t
de loop der jaren werd aangeboden.
Het kinderboekenfonds van Querido schetst Satemann in een tussenbalans als volgt: 'honderd titels, van prentenboeken voor hele kleintjes tot jeugdromans voor veertienplussers, en in
alle categorieen niet zo heel weinig boeken die lezers voor alle leeftijden kunnen boeien:2°Toch ishet fonds van Querido vooral een fonds
voor oudere kinderen, ook omdat de meeste prentenboeken nogal
moeilijk zijn voor de beoogde allerkleinsten (vanaf een jaar of 4).
Bekroonde boeken als I<leine Sofie en Lange Wapper en Lieveling, boterbloem zouden de aanleiding vormen tot het debat dat Anne de Vries
onder de titel Het verdwijnende kinderboek uitlokte, naar in het volgend
hoofdstuk nog zal blijken. Querido vermeldt pas sinds I987 de aanbevolen leeftijd. Job, de roestee spiiker van Steig wordt met 5+ aangeduid
om voor te lezen en met 7+ om zelf te lezen, Yohan Edelgans wordt met
Io+ aangeduid, Bolleoe met 8+, Dappere Dientje van Steig met 4+, De
,,

krekel en de mot van Janosch mer 4+, De jaguar met 4+, Waaien, waaien, hard waaien met 5+, Shreklvan Steig en MO'n heldmet alle leeftijden
en Peppino met 6+. Leeftijdsindicaties als 6+, 7+, 8+ illustreren dat het
voor vol aanzien van kinderen (+) tot een prentenboekenfonds heeft
geleid voor de wat oudere kinderen. De pockets van Querido ('kies
20. G. Sdtemann, Queruio van I9 tor I990. Een uugever): Amsterdam (Querido) 1990,
p. 2I3.
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een vriendje voor een tientje') zijn laag geprijsd, de andere prentenboeken horen met prijzen veelal boven de twintig gulden tot de duurdere prentenboeken. Het fonds van Querido, een auteursfonds, wordt
via de boekhandel onder de aandacht gebracht.

biedt in serievorm een eerste kennismaking met baby en hondje, school en verhuizen, dokter, tandarts en zie-

VAN RE EMST Van Reemst

kenhuis, feestjes ofvliegtuig en er is een groeiserie
en doe-het-Zelfserie. Boeken die met hun 'gout de
ndcessitd' in staat stellen om er ook praktisch wijzer
van te worden. Daarnaast zijn er twee uitgaven
voor een breder publiek: de Dribbel-serie van Eric
/1-F,AY-Hill en Jodokus Kmak van Herman van Veen. Van
L (Ii"m.../
verReemst geeft zowel Nederlandstalig werk als
' h 'E031,
taalde boeken uit. De prijs van de prentenboeken
../N -LillI
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varieertvan f 7,90 voor de mini-prentenboeken tot
< - Cilitillillillillillill
f Ig,90 voor de Dribbelserie. Ze zijn bestemd voor
-3%
lilI
kinderen
en
worden
vooral
via
de
speelgoedjonge
Eric
Hill
winkel aangeboden. Van Reemst is een seriefonds.

Waar is

Dribbel?
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SARA. In I978 werd Sara als feministische uitgeverij opgericht. Doel
was het uitbrengen van een breed fonds van zowel belletrie, historische
uitgaven, ervaringsboeken, non-fictie, kunst- en fotoboeken alsook
kinderboeken. In een internationale coproductie
met de Italiaanse feministische uitgeverij Della
parte delle Bambine werden in totaal I 2 prentenboeken van Adela Turin en anderen in een Engelse, Franse, Italiaanse en Nederlandse versie uitgebracht. De feministische boodschap blijkt onder
meer door het uitzien naar de prins op het witte 3 .
paard te varieren als het verlangen naar de prinses
op het zwarte paard. Dat het aantal uitgegeven
prentenboeken, op het laatste jaar na, elk jaar ver-

dubbelde (I in I978; 2 in I979; 4 in I980; 5 in I98I)
wijst op het nodige succes. Daarnaast verscheen Te stom! Te vies! Te
drukl van Jo Nesbit en de bundel feministische sprookies Rafelhap en
andere verhalen van Phelps, met tekeningen van Margriet Heymans.21
De boeken horen tot de duurdere prentenboeken en zijn bestemd voor
wat oudere kinderen met begrip voor de feministische boodschap. Dit
auteursfonds met seriekenmerken wordt via de boekhandel verspreid.
2 I. Vrouwencollectief Sara, Tweejaar Sara. Werken in een uroutuenuitgeven) Amsterdam (Sara) I979; E. de Waard e.a., Sara. Vier vrouwen over tien jaarfeministisch uirgeven.
Amsterdam (Van Gennep) I987 (met chronologische bibliografie van Sara-uitgaven).
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HET SPECTRUM. Als rechtgeaard katholiek bedrijfbegon de in I935

Utrecht opgerichte uitgeverij Het Spectrum met het uitgeven van
geschriften over bijbel en religie als basis voor een centrum van katholieke literatuur en wetenschap. Het succes van de vroege introductie
van de pocket als boeksoort bracht echter nieuwe lezers van buiten de
eigen kring met zich mee. Het Spectrum combineerde distinctie met
prijsverlaging in slagzinnen als 'Prisma-boeken: uw ongebonden
voorkeur' en 'het laagst geprijsd, het hoogst geprezen'.22
In I952 verscheen de hele Dickens-serie (34 delen), drie jaar later
de reeks Prismawoordenboeken, in I 957 de reeks Aula's op het brede
terrein van de wetenschap, en toen kwamen er voor de jeugd de Prismakinderpockets en Prisma-Junior, de Karl May's en Biggles' in pocte

ket, de Prismaklassieken en ten slotte diverse prentenboeken. Van de
in totaal I56 tussen I970 en I980 verschenen kinderboeken zijn er 7I
prentenboek.
Het uitgeven daarvan gebeurde nogal ongelijkmatig: in I97I en in
I972 verschenen er net als in I980 steeds 2 titels per jaar, in I 973 en
I974 waren dat er jaarlijks 6, in I975 5 en dan volgt er een pick van I9
en 22 prentenboeken in I976 en I977· Die onregelmatige fondsopbouw hing samen met een verdrievoudiging van het personeelsbestand en met een verviervoudiging van het fonds in de piektijd van het
prentenboek. Daarna deed zich een terugval voor, gevolgd door een
reorganisatie begin jaren tachtig, waarbij veel kinderboeken en bijna
alle prentenboeken uit het fonds verdwenen.
Het prentenboekenfonds bestond voor een kwart uit non-fictie,
met titels als Pim de Penguin, Kor de egel ofBrom de hommel in vertalingen van leden van het Schrijverskollektief, uit een verhaal van Kipling
vertaald door Frans Kellendonk, uit 4 fictietitels van Nederlandse auteurs: Emuy'seivan Annemie Heymans (I973), Degrote vivat van Mies
Bouhuys en Co Loerakker (I974), Pauliens stoeloe van M. Heyermans
en Fiep Westendorp (I974) en de navertelling van Het vrouwoe van
Stavoren door Mies Bouhuys en F. van Westering (I976), enuit omnibussen van Andersen, Grimm, Munchhausen of Morgenstern in
prentenboekvorm. De prijs, afgestemd op verkoop in de goede boekhandel, bedroeg voor ongeveer de helft van het fonds minder dan I5
gulden en voor een omnibus in prentenboekvorm rond de 20 gulden.
De leeftijd werd doorgaans niet apart vermeld, behalve 6 keer voor het
jonge kind (4-6) en 9 keervoorde leeftijd 6-Io jaar. Herdrukken zijn er
volgens de fondslijsten niet geweest. Twee prentenboekenauteurs waren met zoveel titels aanwezig dat van een positie als huisauteur zou
kunnen worden gesproken: Susi Bohdal met 5 titels (Kater Valentz)n,
22. S. Van Voorst, Weten wat erin de wereld te koop is. Vier Nedertandse uitgever#en en
hun vertaaldefondsen I943-I970 (diss. Groningen). Den Haag (sD u) I997
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De arend en de kraai, haar illustraties van Morgeni,2
sterns Kindemympjes, Paolino gaat op reis en,7aro

de Luchtdanser) en Binette Schroeder met 4 (Flo,;
riaan enMax de tractor in I97I, Rommelebom, Krokodi4 krokodil en Baron van Munchhausen). Her
Spectrum was een auteurs- en seriefonds.
Alle titels lijken te zijn opgegaan in de nacht
der tijden, uitgezonderd het werk van
Schroeder,
dat door De Vier Windstreken werd herdrukt, te
beginnen met Floriaan en A/Iax de tractor. Het aanzien van die tractor in een Noord-Hollands kleipolderlandschap maakte op recensente Truusje
Vrooland-L6b zo'n overweldigende indruk dat
het, naar haar eigen zeggen, was alsof ze door de
banbliksem van de liefde werd getroffen.23 Andere titels van Schroeder, die door De Vier Windstreken herdrukt werd, kregen echter niet zoveel
waardering van de kritiek.
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De joodse uitgeverij C. de Vries-Brouwers is
na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen met als impliciete
drij fveer een nieuwe golf van antisemitisme te voorkomen. Dat blijkt
in het bijzonder uit de selectie van jeugdboeken met rassendiscriminatie, de Duitse bezetting en antisemitisme als thema. Overigens bestaat
het fonds, dat ook geschenkboeken, kookboeken, literatuur, poezie,
populaire romans en een oost-joodse bibliotheek bevat, uit een groot
aantal prentenboeken met een antroposofische inslag.
In I988 warener 33I boeken verkrijgbaar, waarvan 2 I I prentenboeken, en in I990 werden 250 van de 26I titels als zodanig gepresenteerd. Het nogal stabiele prentenboekensegment bestaat vooral uit
fictie en wordt steeds van een leeftijdsaanduiding voorzien. Tweederde van de prentenboeken uit I990 blijkt bedoeld voor jonge kinderen,
maar er blijft een groot aantal over dat wordt aangekondigd voor 6- tot
8- jarigen (3 I) en voor 8-plussers (30). De fondslijst behelst een aantal
series rondom jongetjes als Alfie en zijn kleine zusje, of Daan.
Bijna alle prentenboeken zijn vertalingen en auteurs met meer dan
een titel zijn Appelman (tekstloos), Baum, Baumann, Bolliger, Dahan
(onder andere Vrienc#e Maan), Daly (Zo zikn monsters), Shirley Hughes
(Alfies uoeten), Una Jacobs (De zonneklok en De aardklok), Kirchberg
(Selim en Suzanne), Kreusch-Jacobs en Fromm (Tien kleine muzikanDE VRIE S -BROUWERS.

23· T. Vrooland-Ibb, 'De weg naar het Stedelijk Museum begint bii de prentenboeken', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Kinderen en non-jicne. Tilburg
(Zwijsen) I989, pp. I78-I87·
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ten), Lloyd (De stopwatch), Lucht (De weideklok), - - ' 2
Mari (De rode ba#on), Ormerod (WatjeUe mil), Testa
(Bladeren), Wabbes ( Waar homen de babytjes vandaan?), Weiss (Tommie), Zwerger (Hans en Grietje)
en Veronika Zacharias ( Water, Tuur, lucht en aarde).
De Vries-Brouwers voert zowel goedkope als dure

prentenboeken; ze worden via de boekhandel aangeboden. Het is een auteursfonds met seriekenmerken.

EDUCATIEVE UITGEVERIJEN

g. -

BEKADIDACT / DE FONTEIN. Uitgeverij Bekadidact richt zich sinds I976 als educatieve uitgeverij
binnen Bosch en Keunig NV op het basisonderwijs, de onderwijzersopleiding en het alfabetiseringsonderwijs. Met het oog op de integratie van kleuterschool en lagere school werd het kleuterproject TOd ontwikkeld en het prentenboek De zon hee# de tijd van Marianne van Tuinen. Dat werd het begin van een prentenboekenfonds dat zich steeds
meer is gaan richten op de algemene markt naast die voor educatieve
boeken. Daarbij werd ook een distinctief gebruik gemaakt van bekende auteurs als vertaler.
Zo wordt Willem Wilmink als vertaler van de Kummelingserie van
Kuratomi en Kakimoto prominent onder de aandacht gebracht en
ook Hans Dorrestijn valt die eer te beurt:
zij zorgen met hun herscheppende vertaHET KERSTFEEST VAN KIJMMELING
lingen immers voor een Nederlands equi.#mt* .am KFJ imo .
valent. Dorrestijns situering van het prenVertal././11....mink
tenboek en telboek Vijven en zessen op de
Maas tussen Grevenbicht en Wellerlooi
U
2
". 'I TI
blijkt bijvoorbeeld een rijke inspiratiebron
i A.
.... f : I ;.s--F","I/0
j A..
5 664(4;/&/
=lf*
voor menig verrassend rijmwoord. Eerder
verscheen bij Bekadidact de
serie om de Aft..t--7 2 -Lb-.
Hoek voor hetvoortgezet lezenmet auteurs
i:,1.4- 9"t: I
...t: I.ZIJ. Mur ...1

-:i

T-

.3
als Wilmink en Dorrestijn van het Schrij- 1 2
verskollektief. Andere vaste vertalers zijn
Nannie Kuiper, Huberte Vriesendorp en
Thera Coppens. Vriesendorp en Coppens
verzorgden bij de Fontein diverse uitgaven, zoals Roald Dahls prentenboeken: De reuzenkrokodil, Gruwel(ike
njmen, Rotbeesten en De Gira#e, de peli en ik, die door de Fontein voor
een oudere leeftijdscategorie op de markt werden gebracht. Dorrestijn
schreef eveneens de tekst voor het oorspronkelijk Nederlandse prenBckadidari
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tenboek De heksentaren, dat werd opgezet en geillustreerd door Annemarie van Haeringen.
De naamsbekendheid van Bekadidact blijkt onder meer uit de vermelding door de Kinderjury van twee Kummelingprentenboeken en
de Pluim van de Maand voor zowel Kummeling gaat uit eten als voor
Beatrys en Vanessa van Yeoman en Blake. Herdrukken kregen Her
kendeest van Kummeling van Kuratomi en Kai<imoto, Wie komt er in
mUn huisje van Ingrid en Dieter Schubert en H«fst in het donkere bos
van Iwamura.
De meeste prentenboeken worden in de fondslijst voor kleuters
bestemd, deprijs van deboekenschommelt tussen f I2,50 tot f 29,50.
De prentenboeken worden zowel via de boekhandel als via de schoolinstallateur verkocht. Bekadidact is een auteursfonds met seriekenmerken.
Inmiddels is het prentenboekenfonds van Bekadidact, samen met
dat van Omniboek en La RiviBre & Voorhoeve, opgenomen in het kinderboekenfonds van uitgeverij de Fontein, als tweede kinderboekenfonds naast dat van Callenbach binnen Bosch en Keunig.
WOLTERS-NOORDHOFF/DIJKSTRA GRONINGEN. Sinds I988 is
het basisschoolfonds van Wolters-Noordhoff, waarmee de uitgeverij
in het midden van de negentiende eeuw haar entree maakte, overgegaan naar Dijkstra Groningen. Wolters-Noordhoff is de uitgever van
de leesserie WaaidoN van Annie M.G. Schmidt en de Wenteltrap-serie
voor moeizame lezers van Heleen Kernkamp-Biegel, en daarvoor,
meer dan een halve eeuw lang, van de leesmethode van Hoogeveen,
met bekende verhalen over Ot en Sien en Pim en Mien van Ligthart en
de misschien nog meer in het geheugen gegrifte illustraties van Jetses.

Toen Zwijsen in de jaren zestig met Veilig Leren Lezen een steeds groter aandeel
van de markt voor het aanvankelijk lezen
in handen kreeg, werd de methode-Hoogeveenvervangen door I<tankdo,p voor het
voorbereidend lezen en door Letterstad
voor het aanvankelijk lezen, met de onderwijskundige Kooreman en de
onderwilzeres Keuper-Makkinkals auteurs.

kijk mijn letter
'.·:--

.... R.·;
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Datwerd
f ,I
geen succes, I<lankdorp en Letterstad lei- li
'.
den al geruime tijd een slapend bestaan.
MtjAIL
Dat geldt niet voor alle onderdelen van deze methodes, want sommige wisten onder
de vlag van ontluikende geletterdheid, een nieuw bestaan Op te bouwen. Keuper-Makkink hernam de ezelsbruggetjes op rijm uit Letterstad, samen met de illustratoren Ingrid en Dieter Schubert, in het
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speelse klank-letterboek Kijk mOn letter, dat werd bekroond als een van
de best verzorgde boeken van het jaar I988.24 Daarna bracht hetzelfde

trio maar liefst I 8 leesprentenboeken uit bij de nieuwe methode De
Leesbus, een serie voor de lezers die steeds meer aankunnen met zowel
nieuwe verhalen als bewerkingen van oude, alsook van gedichten ge-

baseerd op klassieke retorische proc6dds, met kinderrijm en kinderspel als inspiratiebron. De literaire kritiek was vollof.25 De prijs van de

leesprentenboeken is f I 2,50. Dijkstra is seriefonds met auteurskenmerken.
ZWIJSEN. Zwijsen is een uitgeverij met een rijk rooms verleden. In
I 846 nam de latere aartsbisschop Zwijsen, toen nog pastoor te Tilburg, het initiatief tot de R.K. Drukkerij Jongensweeshuis. Zwijsen
was ook de stichter van de congregaties van de Fraters van Tilburg en
de Zusters van Liefde, die het onderwijs tot gezamenlijk werkterrein
namen, met als speciale verplichting om zich, zoals hun gelofte voorschreef,'te wijden aan de opvoedingen het onderwijs aan de arme kinderen'. Uit de combinatie van een drukkerij en twee onderwijscongregaties kwam een uitgeverij voort die de leermiddelen zou gaan produceren voor het onderwijs. Een uitgeverij met een roomse kleur zoals
extra werd onderstreept, toen frater Rombouts in I924 de Keurraad
voor de Roomsche Jeugd in het leven riep onder het motto: 'voor het
Roomsche kind het Roomsche boek'.26 De eerste prentenboeken die

bij Zwijsen verschenen, waren dan ook bedoeld als voorbereiding op
dat roomse leven. In I927 en I928 verschenen uit het Duits vertaald
Het prentenboek van de kinderbiecht en Het prentenboekvan de Eerste Heilige Communie, die als vijfde en zesde druk op de fondslijst van I95I
worden vermeld en tot op de fondslijst van I962 blijven gehandhaafd.
In I 953 werd daar Het prentenboek van her Heilig Vormsel aan toege-

voegd, dat nog tot I967 op de fondslijst prijkte.
Deze religieuze oriEntatie en revitalisatie zou in de jaren zestig
steeds meer worden losgelaten toen de katholieke zuil ging wankelen.
In de neutrale gedaante van een leesbaarheidsformule die op basis van
de negen AVI-niveaus emplooi bood aan vele leesseries, werd in de
jaren zestig het uitgeven van boeken voor jonge kinderen nieuw leven
ingeblazen. Daarmee had het kinderboekenfonds van Zwijsen een
distinctief kenmerk waar nog geen enkele andere uitgever over beschikte: een boek op de maat van de technische leesvaardigheid van de
kinderen.
24· K.F. Treebus, De best verzorgde boeken I988. Ju,yrappon. CPNE, Amsterdam I989,
pp. I 22-I 23.

25· B. Boonstra en M. Roscam-Abbing'Burgemeester Hakkeplak van Letterstad.
Leren lezen in Nederland', in: NRC Handelsblad, I 2-I-I 990.
26. C. Mommers en G. Janssen, Zte,)sen, een passie Toor uitgeuen. Geschiedenis uan een
educaneve uitgeverv. Tilburg (Zwijsen) I997, P· 23
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Ook al volgden andere uitgevers dit voorbeeld, Zwijsen paste de
formule zo systematisch en met zoveel succes toe dat de uitgeverij,
gezegend met diverse series op een steeds hoger Av I-niveau, door
middel van een eigen boekenzuil een aparte plaats zou innemen, zelfs
in neutrale boekwinkels. Aldus zou het verruilen van de roomse zuil
voor de neutrale AVI-zuil de grondslag gaan vormen voor zo'n kleine
duizend kinderboeken. Een succes zonder weerga in de geschiedenis
van de uitgeverij.
De leesbaarheidsformule die aan het AVI-systeem ten grondslag
ligt, gaat enkel uit van zin- en woordlengte en staat haaks op het interactieve samenspel van woord en beeld in prentenboeken (zie hoofdstuk 4). AvI vormt een sta-in-de-weg voor het prentenboek in het
fonds van Zwijsen. Dat blijkt ook uit de late opneming van prentenboeken in het fonds, uit het behoedzaam gebruik van het etiket'prentenboek' en uit series die concurreren met het prentenboek.
Met de Dunstaartjes verscheen pas in I980-I98 I de
eerste serie 'moderne' prentenboeken. De serie wordt ,i' ,.·..M,# di*XS ' ·. 9.9
in de catalogus omschreven als een tussenvorm tussen
'
stripverhaal en prentenboek voor kleuters. Voor hen
".21 '.1
zouden nog drie series verschijnen en
dwergprentenboeken en reuzenprentenboeken bin- ''. . ·.
nen de kleutertaalmethode Schatkist, die is geEnt op -. *650 /45 .2- ..4
het denken over ontluikende geletterdheid. Eerst ver- .4- '6*>3'.' +

daarnaast
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straties van Gitte Spee. Daarna Biebelebontse letterboeken, een serie van 22 oorspronkelijke titels met als doel
het leren van het alfabet, en 6 oorspronkelijke Biebele-
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bontse rekenboeken om getallen te leren hanteren.

Voor gevorderde beginnende lezers verschenen in totaal

3 series.

Als eerste De boekenboom, een serie van 8 vertaalde op zichzelfstaande
prentenboeken met een Turkse versie en een uitvoerige handleiding
over het werken met prentenboeken. Daarna Onze straat, een serie

wederom in vertaling en met opnieuw een Turkse versie en een handleiding, ditmaal afgestemd op multicultureel onderwijs. Tenslotte De
BaNon, een reeks van 8 op zichzelf staande prentenboeken in vertaling
met weer een Turkse versie, maar niet van het verhaal over een big, dat
als onrein beest kwetsend zou zijn geweest.
Voorkinderenvanaf8 jaarwerd De Wereld op zak als reeks informatieve boeken met een mogelijk gebruik binnen de zaakvakken op de
markt gebracht als een licensie-uitgave van Gallimard. De serie wordt
in de fondslijst niet als prentenboek geafficheerd, maar dat gebeurt
wel op de achterflap van de individuele titelS en in de Duitse bewerking van Ravensburg. Kennelijk was men beducht voor de associatie
met het 'kinderachtige' prentenboek.
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Series als Bodes, de Maan-Roos-Vis-boekjes en de AVI-series die
daarop volgen, passen veel beter in het vooral op verwerving van lees-

techniek georiEnteerde doorgroeifonds van Zwijsen dan prentenboeken. Die series lopen immers precies in de pas met de technische leesniveaus van de Av I-toetsen, waarmee de leesvaardigheid van kinderen
wordt bepaald. Deze eendimensionale afstemming van kinderen en
boeken kan zowel op steun als op kritiek rekenen: steun krijgt de lineaire fondsopbouw in leestechnische stapjes vooral in het onderwijs,
kritiek wordt vooral naar voren gebracht in de bibliotheek en in de literaire kritiek vanuit een meer spiraalsgewijze opvatting over verwerving
van geletterdheid, zoals Meek dat omschreef in haar verslag van de
kennismaking van een kind met het prentenboek Rosie's Walk (zie
hoofdstuk 4). Dat de thuismarkt die door de boekwinkel wordt bediend veel minder betekenis hecht aan de leesbaarheidsgraad van boeken dan de leerkracht en de leerling in de schoolsituatie wordt ook
binnen de uitgeverij steeds meer beseft.27 De recent verschenen pictoprentenboeken zetten met hun geleidelijke ontdekking van het schrift
aan tot een zekere ontscholing van de leesboekjes. Dit geldt evenzeer
voor de reeks poazie voor eerste lezers, met onder meer Ik ben ik van
Joke van Leeuwen.
De prentenboeken van Zwijsen hebben een gemiddelde prijs, vooral door de goedkopere, gebrocheerde vorm en de seriegewijze vorm
van produceren. Het is een leesdidactisch geori8nteerd seriefonds. De
boeken worden zowel via schoolinstallateurs als via de goede boekhandelaangeboden.

5.5. BEKRONINGEN EN SUBSIDIETOEKENNINGEN ALS
GRAADMETER VOOR SUCCESVOL FONDSBELEID

In de inleiding op de analyses van de diverse fondsen is conform de
veldtheorie van Bourdieu naar voren gebracht dat uitgevers streven
naar een toonaangevende of dominante positie. Het mogelijk succes
van dat streven valt afte lezen aan het binnenhalen van gerenommeerde auteurs, aan de ontwikkeling van een fonds dat aanslaat bij gezaghebbende critici, en aan de verwerving van invloedrijke prijzen en van
subsidies. Hoezeer uitgevers dat zien als een teken van erkenning,
blijkt uit de plaats die deze prijzen en subsidies krijgen in hun aanbiedingslijsten.
In de presentatie van de diverse fondsprofielen is een onderscheid
gemaakt tussen algemeneen educatieve uitgeverijen. Daarbij is steeds
voor een aantal distinctieve kenmerken het keuzepatroon van de des27· Mommers en Janssen, Ze#sen,
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een passie vooruitgeven (n. 26), p. I 32

betreffende uitgever toegelicht. Met het uitgeven voor het kanaal van
speelgoedwinkels en kiosken wordt, zo werd gesteld, afgezien van de
kans op het winnen van Griffels en Penselen. Dat blijkt ook zo te zijn.
Daarnaast is gebleken dat een aantal uitgeverijen zowel voor volwassenen als voor kinderen uitgeeft. Voor al die uitgeverijen geldt dat twee
literaturen geintegreerd een plaats kunnen krijgen binnen 66n huis zoals dat bij Querido gestalte kreeg. Ook Bert Bakker, De Bezige Bij,
Bruna, Gottmer, De Harmonie en Meulenhoff horen tot de literaire
uitgevers die zowel kinderboeken als literatuur voor volwassenen uitgeven. Bruna staat bekend als de uitgever van het misdaadverhaal, terwijl Gottmer behalve een non-fictiefonds de streekroman als belangrijk fondssegment heeft, met Toon Kortooms als succesvolste auteur.
De enige niet-educatieve uitgeverij die wat het prentenboek betreft
zonder Griffels en Penselen is gebleven is De Bezige Bij, hoewel die al
in de jaren vijftig begon met het uitgeven van De Gouden Boekjes; in de
metastudies over deze uitgeverij werd de kinderliteratuur als marginaal afgedaan. Dat fondssegment lijkt ook te zijn opgevat als te zeer in
strijd met het imago van een avant-gardefonds om er apart in de promotie aandacht voor te vragen. Gottmer is met de streekromans van
Kortooms en met het avant-gardistisch imago van menig prentenboek
de tegenpool van De Bezige Bij. Die positie blijkt het winnen van Griffels en Penselen niet in de weg te staan: het internationale prentenboek biedt voor een uitgeverij met streekromans als Gottmer de kans
om het imago op te vijzelen, zoals met een tentoonstelling rond Eric
Carle in het Frans Halsmuseum als begin van een Europese museumtoernee. Uitgeverij Bert Bakker weet de eigen'light verse'-traditie met
de bekroonde Kees Stip en Ivo de Wijs tot de kinderliteratuur uit te
breiden. De kans op het behalen van prijzen is echter het grootst
wanneer een uitgeverij met een gerenommeerd literair fonds voor
volwassenen een gelijksoortig kinderboekenfonds opbouwt, zoals uit
het voorbeeld van Querido blijkt. Bert Bakker en Meulenhoffhebben
daar te weinig kinderboeken voor gepubliceerd.
In het volgend hoofdstuk zal onder meer in kaart worden gebracht
welke Griffel- en/of Penseelwinnende auteurs en uitgevers in De
Volkskrant en NRC-Handelsblad werden besproken. Voorzover de kritiek invloed uitoefent op de toekenning van de genoemde prijzen, is
deze vooral indirect, in de zin van de aandacht die de literaire kinderboekenkritiek voor nieuwe uitgaven heeft. De nu volgende tabel van
Griffels en/of Penseelwinnende prentenboekuitgevers kan zo dus als
resultaat worden beschouwd van die invloed.
In tabel 5.4 staat een overzicht van de aantallen Gouden en Zilveren Griffels en/of Penselen die uitgevers wisten binnen te halen voor
hun prentenboeken. Wanneer voor een prentenboek zowel een Griffel
als een Penseel werd uitgereikt, is dat in de tabel als 2 prijzen geno-
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teerd. Alleen uitgevers die met een prijs zijn vereerd worden vermeld.
De onderlinge vergelijking per tijdvak betreft in de eerste periode
slechts de helft (8 keer) van de prentenboeken die later (resp. I6 en
twee keer IS keer) werden bekroond. Nadere analyse zou kunnen uitwijzen in hoeverre het prentenboek, vergeleken met andere genres,
meer of minder succesvol is geweest in bepaalde periodes.
I97I-

I976-

I98I-

I986-

I975

I980

I985

I990

Bakker

Boelen
Bruna

2

I

I

2

Davidsfonds

3
I

I

I

I

I

Gottmer

Harmonie
Heuff

2

Holkema & Warendorf I

4

III

I

Junk

Kosmos

2
I

2

I

Leopold

I

3
I

6

I

2

I

I

Meulenhoff

I

Omniboek

2
I

Querido

I

I

I

3

I

2

5

Van Goor
De Vier Windstreken

3

9

2

2

2

I

7
I

4

Lotus

4

3

2

3
I

Ikmniscaat

De Vries-Brouwers

I

I

Elzenga

Ploegsma

2

I
2

I

Casterman
Fehmers

totaal

I

2

2

Uitgevers die in de periode tussen I 970 en I990 een Griffel en/of
Penseel wonnen met prentenboeken, uitgesplitst in periodes van 5 jaar.

TABEL 5.4.

Per onderscheiden tijdvak wisselt de positie aan de top: eerst is die
positie in handen van Kosmos, daarna van Lemniscaat en in de daar-

opvolgende tien jaar zijn het vooral Van Holkema & Warendorf, Gottmer en Querido die relatief veel prijzen in de wacht slepen. Over de
hele periode neemt Querido de eerste plaats in. De dominantie van
Querido wordt versterkt door de uitgave van eerder bekroonde boeken als Jeugdsalamander en de overname van diverse bekroonde
auteurs van andere uitgevers. Dat stempelt Querido tot de canonuitgeverij bij uitstek. Verder is opmerkelijk, dat geen enkele educatieve
uitgever ooit werd bekroond met een Griffel of Penseel voor een prentenboek, al zou de prijs die Joost Roelofsz eens ontving voor Voor en
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achter als een uitzondering kunnen gelden, wanneer Meulenhoff dn als
literaire 6n als educatieve uitgeverij wordt beschouwd.
In het vorige hoofdstuk is de driedeling ter sprake gekomen die

Lewis hanteert in zijn analyse van de verschillende benaderingen van
het prentenboek. Dat waren de pedagogische, de esthetische en de
literaire benadering. In de eerste benadering is het prentenboek een
tekst voor de beginnende lezer, ligt het accent op het gedrukte woord
ten koste van de pictoriale vorm en wordt de rol van de prenten gereduceerd tot een opstap voor beginnende lezers. In de tweede benadering is het prentenboek een boek met prenten en raakt de geschreven
tekst met de toespitsing van het discours op kunstkritiek en kunstgeschiedenis op de achtergrond. De voorkeur van Lewis gaat uit naar
de derde benadering, die de verbale en pictoriale wijze van betekenisgeving met elkaar weet te verenigen. Deze laatste benadering loopt
het meest in de pas bij de Letterenbriefvan minister d'Ancona, waarin
hinau»sen wordt opgevat als aandacht voor zowel leesvaardigheid als
literaire competentie. In dat perspectief van Lewis is het interessant
om de diverse fondsen nog eens de revue te laten passeren, met inbegrip van de tweedeling tussen uitgevers van meer triviale en meer
avant-gardistische prentenboeken zoals Thiele die naar voren bracht.
Op de schaal van de pedagogische, de esthetische en de literaire
benadering passen alle uitgevers bij de laatste categorie behalve Zwijsen, want daar domineert de eerste benadering met de aandacht voor
de verwerving van leesvaardigheid. De ene literaire uitgever is echter
de andere niet, en het onderlinge verschil manifesteert zich steeds
meer in het uitgeven van hetzij het meer triviale hetzij het meer esthetische (avant-gardistische) prentenboek. De Bezige Bij past met De
Gouden Boekjes op beeldniveau eerder bij de uitgevers van de meer triviale prentenboeken samen met Infodok, Omniboek (met Anton
Pieck als de entree van de uitgeverij), Van Reemst en vooreen deel van
het fonds ook Van Holkema & Warendorf. Querido hoort eerder bij
de uitgevers van de meer esthetische prentenboeken, samen met
Gottmer, Lemniscaat (zeker in de beginperiode van het moderne
prentenboek), Bekadidact en Wolters-Noordhoff/Dijkstra Groningen.

De mate waarin prentenboeken in een fonds esthetische waardering genieten valt behalve aan de toekenning van Penselen ook af te
lezen aan de toekenning van subsidies, zoals de Mondriaan Stichting
en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingfonds die beschikbaar stellen voor geillustreerde kinder- en jeugdliteratuur. Het doel
van die subsidie is het stimuleren van originele geillustreerde kinderen jeugdboeken'die zich door de bijzondere kwaliteit van tekst en illustratie onderscheiden van het reguliere aanbod'. Volgens deze norm
zullen esthetisch/literair georienteerde uitgevers eerder voor subsi-
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di8ring in aanmerking komen dan pedagogisch/esthetisch georilnteerde uitgevers met serieprentenboeken. Dat blijkt ook zo te zijn, gelet op wie er tussen I99I en I998 subsidie kreeg toegekend. Van de 2I
keer dat er subsidie werd verleend, zag Querido I3 keer een voorstel
tot uitgave gehonoreerd, Leopold 3 keer, Lemniscaat 2 keer, Van Holkema & Warendorf, Moon Press en Stichting Weerdruk elk 66n keer.
Die toekenning weerspiegelt de hierarchie die uit de toekenning van
de Penselen bleek.
Een ander overheidsinitiatief met een indirecte stimulans op het
literaire klimaat bestaat uit de subsiditring van gezinsprogramma's
voor kinderen in achterstandsituaties, zoals dat in hoofdstuk 3 werd
geschetst. Deze programma's maken een vroege omgang met het
prentenboek mogelijk, ook voor de nieuwkomers in een geletterde
samenleving. Dat nieuwe segment in de lezersmarkt is al een tijd ontdekt, gelet op het aantal prentenboeken dat in I990 op de markt is in
de categorie van 0- tot 4-jarigen (zie tabel 5.3)·

5.6. SAMENVATTING

In dit hoofdstuk werden de ontwikkelingen in de prentenboekproductie in de afgelopen decennia geschetst samen met een profiel van degenen die dat proces in gang zetten: de uitgevers van prentenboeken.
Tegen het decor van de aandacht voor de opkomende kinderliteratuur in het Boekblad werd met behulp van een kwantitatief-kwalitatieve analyse aangetoond, dat de productie van het prentenboek de laatste twintig jaar een explosieve groei heeft doorgemaakt. Die groei is
door verschillende ontwikkelingen bijzonder gestimuleerd, waardoor
uitbreiding heeft plaatsgehad tot buiten de kring van de traditionele
gebruikers (vooral kleuters en beginnende lezers).
Allereerst heeft het prentenboek zich ten behoeve van het gebruik
in het gezin en in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 'verjongd'
tot een publiek van ook zuigelingen en peuters. In de tweede plaats is
het prentenboek thuis en op school, mede dankzij de stimulans van
ontluikende geletterdheid, in het perspectief komen te staan van een
continue ontwikkeling, waarbij de traditionele kloof tussen de nog
niet lezende kleuter en de al wel lezende eersteklasser als het ware
werd gedicht. In de derde plaats zijn er steeds meer prentenboeken
voor oudere kinderen beschikbaar gekomen. Daarmee heeft het prentenboek zich in diverse leeftijdsfasen een vaste plaats verworven. In de
vierde plaats is het prentenboek, dat altijd al rekening hield met de
oudere bemiddelaar, steeds meer in de smaak gaan vallen van een volwassen publiek. Bij elkaar vormen deze factoren de voedingsbodem
voor zo'n explosieve groei, dat uitgevers in hun uitgavebeleid zich van
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elkaar moesten onderscheiden in prijsstelling, al dan niet leeftijdsspecifieke kenmerken en een lees- of literatuuropvatting die bijdroeg aan
een meer educatief of literair profiel. De kinderboekenmarkt bleek in
de periode van onderzoek te zijn uitgebreid met een literair kinderboekenfonds, dat bij menige uitgever met het fonds voor volwassenen
een geintegreerd geheel vormt. Het feit dat uitgevers met vooral een
autonomistische literatuuropvatting de meeste Griffels en Penselen
verwierven, maakt duidelijk hoezeer de erkenning van kinderliteratuur als literair verschijnsel aan aanzien heeft gewonnen. Die erkenning blijkt ook te corresponderen met de toekenning van subsidies
voor het geillustreerde kinderboek dat in beeld en tekst over bijzondere kwaliteiten beschikt. Inherent aan die erkenning ontstond de nodige discrepantie tussen de jury's voor de Griffels en Penselen en de
Kinderjury, zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam. Die leidde ertoe dat de eerdere dichotomie wat betreft literatuur voor volwassenen en lectuur voor kinderen werd verschoven naar het leesaanbod
voor kinderen. Verder is gebleken, dat diverse uitgeversfondsen in
hun vooral mimetisch gericht aanbod toenadering blijven zoeken tot
ook andere ontwikkelingsdomeinen dan het literair-kunstzinnige.
Meer dan ooit proberen uitgevers van boeken voor de jeugd zich te
onderscheiden in literair-artistieke ofin educatieve zin, al dan niet met
gebruikmaking van seriekenmerken. Dat zijn vaste distinctieve kenmerken geworden van het uitgeven voor de jeugd.
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HOOFDSTUK 6

Het prentenboek in de kinderboekenkritiek:

de ontdekking van een traditie

6.L INLEIDING
Uitgevers stellen het zeer op prijs wanneer een van hun boeken in de
dag- en weekbladpers als meesterwerk wordt onderkend. Het publiek
op zijn beurt wil graag zo vroeg mogelijk weten welke titel de belofte
van een meesterwerk in zich draagt. Maar volgens Van Rees moet een
literair werk voordat het als meesterwerk in de canon is opgenomen,
eerst ook de essayistische en de academische literaire kritiek zijn gepasseerd. I

Voor deze drieledige meesterproef kwam de kinderliteratuur heel
lang alleen al niet in aanmerking om de simpele reden dat de journalistieke kritiek van het kinderboek als jonge loot aan de stam van de
literaire kritiek geen vervolg kreeg in de essayistische en academische
kritiek. Zelfs is het alsof de kinderboekenkritiek zich nog op de wijze
van de Baron van Munchhausen aan de haren uit het moeras omhoog
moest trekken om de eigen literaire traditie te kunnen ontdekken als
maatstaf bij de beoordeling van het lopende aanbod. De ontdekking
van die traditie en de institutionalisering in diverse prijzen als ijkpunt
in de ontwikkeling van de jeugdliteratuur staan aan de basis van de
canonvorming in de recente kinderliteratuur en van het hinaujlesen.
In dit hoofdstuk wordt de aandacht die het prentenboek krijgt van
de kinderboekenkritiek van twee dagbladen geanalyseerd in het licht
van die eigen traditie. Daartoe verdiepen we ons in § 6.2 in de distinctieve kenmerken van de drie genoemde vormen van literaire kritiek en
hun rol in de canonvorming. Daarbij worden ook de parameters die
voor de verdere analyses in dit hoofdstuk relevant zijn, beschreven en
toegelicht. In § 6.3 en § 6.4 worden respectievelijk de recensies in De
Volkskrant en NRC Handelsblad van I 970 tot I99O verkend op een
aantal aspecten: allereerst de kwalitatieve en kwantitatieve aandacht
voor het kinderboek in het algemeen en het prentenboek in het bijzonder, vervolgens de ontwikkelingen in die recensies en vooral de
ontdekking van de eigen traditie, en tenslotte de aandacht voor de
leeftijdsdifferentiatie van de beoogde lezer in de culturele context van
beide bladen. Verder wordt nagegaan op welke wijze recensenten
I. C.J. van Rees, 'How a literary work becomes a masterpiece: on the threefold selection practised by literary criticisme', in: Poetics, I 2 (I 883), nr. 4/5, PP 397-4I7.
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gebruikmaken van verwijzingen naar auteurs, zowel contemporaine als niet-contemporaine, aangevuld met gegevens over hun werkopvatting. Aansluitend worden in § 6.5 de genoemde aspecten vanuit
het oogpunt van literaire canonvorming en het hinaufesen van de lezer
in beide bladen samengevat en vergeleken wat betreft aandacht voor
het prentenboek, meest besproken prentenboekenauteurs, ingebrachte literaire traditie en invloed van de journalistieke kritiek op bekroonde boeken. In § 6.6 wordt het hoofdstuk met een discussie afgesloten.

6.2. DE LITERAIRE KRITIEK EN
HET LITERAIRE REFERENTIEKADER

Volgens Van Rees verwijst de journalistieke kritiek in dag- en weekbladen met de selectie en beoordeling van wat er in het lopende aanbod de moeite waard is, zelden naar niet-contemporaine auteurs. Dit
in tegenstelling tot de essayistische kritiek in culturele tijdschriften,
die zich behalve met contemporaine auteurs ook met auteurs uit het
verleden bezighoudt, en de academische kritiek in wetenschappelijke
tijdschriften, die zich richt op de literatuurgeschiedenis en op auteurs
die interessant zijn om poeticale of methodologische redenen. Weliswaar beschouwt Van Rees deze drie takken van de literaire kritiek als
complementair, maar in de concentratie op wat de tand des tijds heeft
doorstaan, krijgt de journalistieke kritiek vooral de functie toebedeeld
van een eerste zeef en blijft de bijdrage aan de canonvorming onderbelicht. Voor een plaats in de canon is herhaalde positieve aandacht in
de essayistische en academische kritiek voorwaardelijk. Daarbij wordt
consensusvorming opgevat als een institutioneel proces van orkestratie2 en niet als overeenstemming die over literaire innovatie wordt
bereikt met de literaire traditie als maatstaf, in de geest van Eliot.3 Beide visies op de functie van de literaire kritiek verschillen in een aantal
opzichten van elkaar.
Van Rees en Janssen laten in hun sociologische schildering van de
'institutionele spelregels' de inhoud van de literatuur buiten beschouwing. Critici bereiken consensus in'een proces van orkestratie als volgen zij een onzichtbare partituur, zonder dat voor de resulterende har2. S. Janssen, In het licht van de knnek. Variaties enpatronen in de aandadit van de literatuurkn'trek voor auteurs en hun werken (diss. Ku B) Hilversum (Verloren) I994
3. T.S. Eliot, 'Tradition and the Individual Talent' (I9I 9), in: idem, Selected Essays.
Londen (Faber and Faber) I932, pp. I 3-22. Zie ook T.S. Eliot, Traditie en persoonlijkheid. Eliot's beroemdste essay. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Dr. J. Kuin, Kampen
(Kok Agora) I988; T. S. Eliot, De./iJnctie van de kntiek Ingeleid, vertaald en toegelicht

door Dr. J. Kuin, Kampen (Kok Agora) I989
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monie een verantwoordelijk dirigent aanwijsbaar is en zonder dat er
veelvuldig sprake is van verwijzingen naar elkaars werk' (Janssen,
p. 27). Critici beschikken niet over een hogere, onpartijdige instantie
en zijn afhankelijk van onderlinge bijval. En in overeenstemming met
de literaire kritiek als zelfstandige institutie zijn ze een autonomistische literatuuropvatting toegedaan. Tenslotte kennen Van Rees en
Janssen de journalistieke, essayistische en academische kritiek 'het
aanbrengen van een rangorde in het aanbod van teksten naar literaire
kwaliteit' als gemeenschappelijke taak toe, maar ze laten na om aan te
geven vanuit welke gemeenschappelijke inhoudelijke opvatting die
taak wordt vervuld. Bij ontstentenis van een hogere, onpartijdige instantie is dat uiteraard ook niet goed mogelijk.
Van Rees en Janssen beschouwen de journalistieke kritiek, als enige
soort van kritiek waar een dagblad in hun ogen over beschikt, als de
minst gereputeerde. Toch staan er essayistische en academische bijdragen in de krant en zijn er medewerkers die prijzen hebben ontvangen als de P.C. Hooftprijs (bij de onderzochte periodieken Fens,
Kousbroek en Schippers), een professoraat (Fens) en een eredoctoraat (Kousbroek). Kennelijk lopen de drie vormen van kritiek binnen
de krant in elkaar over.
De beperkte taakopvatting die Van Rees en Janssen aan de journalistieke kritiek toekennen, wordt niet door iedereen gedeeld. Voor
Mooij kan een literair debuut meteen in de canon worden opgenomen
en is het maken en breken van de canon het gezamenlijk werk van
'schrijvers, critici, uitgevers, docenten, jury's, bloemlezers en geinteresseerde lezers'.4 De journalistieke kritiek kan daarbij als eerste
meesterwerken signaleren. Vanuit dat kraaiennest schreven dagbladcritici als Busken Huet of Ter Braak de latere literatuurgeschiedenis,
zoals blijkt in proefschriften over hun werk. De journalistieke context
van dag- en weekblad is dus niet per definitie de mindere van de essayistische en de academische tegenhanger. Maar welke modus operandi
hebben die drie vormen van kritiek gemeenschappelijk?
Volgens Eliot bestaat de taak van de literaire kritiek er in het algemeen uit om toelichting te geven bij kunstwerken en bij te dragen aan
de verbetering van de goede smaak en, meer in het bijzonder, om de
verandering te registreren die belangrijke nieuwe werken in het verleden en heden van het literaire landschap teweegbrengen en om daar in
brede kring acceptatie voor te vinden. Ook voor Eliot is consensusvorming dus een centraal onderdeel van de literaire kritiek, niet door
middel van een onzichtbare dirigent, maar langs een beroep op de lite4· J.J.A. Mooij, 'De zin van een literaire canon', in: idem, De wereld der waarden. Essays
overcultuur en samenleving. Amsterdam (Meutenhoff) I987, pp· I 21-132; J.J.A. Mooij,
'Het probleem van de canon', in: W. van Peer en R. Soetaert (red.), Voorzetten 43. De
titeraire canon in het onderwijs Stichting Bibliographia Neerlandica, Den Haag I993
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raire traditie als maatstaf ten overstaan van het forum van de literaire
kritiek. Dat beroep op de gezaghebbende traditie als intersubjectieve
norm komt neer op het vergelijken en analyseren van soortgelijke werken om het nieuwe werk te kunnen toetsen en plaatsen in de literaire
traditie. Voor Eliot geldt daarbij het ideaal van de perfectie als de

boventijdelijke norm om een vergelijkbaar werk op een exemplarische
manier aan afte meten. Aldus vervult de literaire traditie volgens Kuin
in zijn commentaar op Eliot de volgende functie: 'De kennis van het
ideale wordt steeds opnieuw opgewekt door de bezinning op het literaire verleden en op het unieke nieuwe dat er steeds weer aan wordt
toegevoegd. Deze bezinning zou men kunnen omschrijven als de herkenning van het exemplarische karakter van de reeds bestaande literatuur, dat telkens op andere wijze, juist in zijn verschillen, het ideaal tot
uitdrukkingbrengt: (Kuin, I989, p. I25)· Aldus delen alle drie de vormen van literaire kritiek de literaire traditie als referentiepunt. Vandaar ook de vraag of de kinderboekenkritiek in de periode van onderzoek deze vorm van vergelijkend beoordelen met behulp van de literaire traditie in praktijk brengt als bijdrage aan de canonvorming.
Ofde journalistieke kritiek die bijdrage levert, valt overigens te toetsen. Zo vroeg Rosengren zich af in welke mate journalistieke recensenten van vandaag de literaire referentiekaders en canons van morgen bepalen en in welke mate de journalistieke recensenten van gisteren dat deden voor het hedendaagse literaire referentiekader.
Uit zijn reconstructie van de hierarchieen inzake roem bleken de
recensenten van 'I88O' in hoge mate het beeld van 'I970' te bepalen
via het beeld dat de essayisten en literair-historici van dat ogenblik aan
de recensenten van I880 ontleenden. Dit gefaseerd proces zette
Rosengren om in een model ter nadere toetsing, met als resultaat dat
er van de negentiende-eeuwse journalistieke kritiek driekwart eeuw
later nog een sterke invloed uitgaat op de essayistische en academische kritiek, die als literair referentiekader vervolgens weer de journalistieke kritiek in de jaren zeventig beinvloedt.
Wanneer hedendaagse critici een evengroot aandeel verwerven in
de literaire toekomst als de critici van rond I880 dat via de beeldvorming van essayisten en academici in de algemene pers van rond I970
deden, dan mogen zij met recht gezaghebbend worden genoemd.5
Voor de kinderliteratuur zou dat des te meer gewicht in de schaal leggen vanwege de zo lang afwezige essayistische en academische kritiek
op dit terrein. Ook om die reden wordt er hier van uitgegaan dat de
journalistieke kinderboekenkritiek de literaire traditie als referentiekader heeft gebruikt, wat volgens Van Rees en Janssen in de 'volwas5. K, van Rees, 'Consensusvorming in de literatuurkritiek', in: H. Verdaasdonk (red.),
De regels van de smaak. Amsterdam (Nijsen) I985, PP· 59-85.
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sen' journalistieke kritiek niet gebruikelijk is. Die veronderstelling
wordt in dit hoofdstuk getoetst.

Onderzoek naar de pioniersrol van de kinderboekenkritiek kan zich op
de lange ofop de korte termijn richten. Het eerste geldt vooral voor De
Vries, het tweede voor Krikhaar en Ros.
De Vries stelde op basis van een steekproef over de periode I969_
I979 vast dat in I969 de ene helft van de bladen aan de kinderliteratuur voorbijging en de andere helft het in hoofdzaak liet bij aankondigingen; de tweede meting, van I974, gaf een kwantitatieve omslag te
zien en de derde, van I979, een kwalitatief keerpunt in de zin dat de
oordelen ook werden beargumenteerd.6
Krikhaar en Ros kwamen in hun onderzoek van twintig jaar kinderboekenkritiek (I965-I984) tot dezelfde kwantitatieve conclusie, maar
in kwalitatieve zin vonden ze dat er nog steeds veel aan die kritiek
schortte: te veel stapelrecensies, te veel navertellingen, te veel impliciete oordelen met leesbaarheid in plaats van literaire vorm als hoofdmoot. De recensies, die niet op de cultuurpagina verschenen en dus
niet die status kregen die daaraan verbonden is, bleven ook zonder
vervolg in secundaire literatuur en literatuurgeschiedenis.7
Beide onderzoeken delen een steekproefsgewijs gebruik van een
seriele bron, al is de aanpak nogal verschillend: in het eerste geval een
feitelijke reconstructie, in het tweede de toetsing van het a prioristandpunt dat de literaire kritiek een expliciet beargumenteerd waardeoordeel dient te geven. Die laatste eis, een reprise van wat Mertijn
eerder van de 'volwassen' literatuurkritiek verlangde, wordt niet door
iedereen gedeeld. Van Rees vindt dat bijvoorbeeld zowel te veel als te
weinig gevraagd.
Te veel, omdat de literaire kritiek zich doorgaans beperkt tot de
beschrijving van inhoud en thematiek van nieuwe (kinder-)boeken in
samenhang met stijl en compositie en het daarbij aan de lezer laat om
hieruit de impliciete waardering op te maken.8 Te weinig, omdat
daarmee buiten beschouwing blijft dat recensenten slechts een deel
van de jaarlijkse kinderboekproductie lezen en een nog kleiner deel
bespreken.

6. A. de Vries Wai keren goede kinderboeken, De theoretische opvamngen over kinderliteramur en de praktijkvan de boekbeoordeling in Nederiand I880-I980 (diss. vu). Amsterdam
(Querido) I 989.
7. M. Krikhaar & B. Ros, Een spannend boek. Wann Aanbevolenl Een onderzoek naar
twinnkjaarjeugdliteraire knriek (7965-I984) Doctoraalscriptie Faculteit der Letteren,

KUN, Nijmegen I986.
8. K. van Rees, 'Hoe volwassen is de kritiek van kinderboeken? Over opvattingen van
kinderboekrecensenten', in: Leesgoed, I 988, nr. I, pp. 20-22.
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In aansluiting op de visie van Eliot en de analyse van Rosengren wordt
hier de bijdrage van de journalistieke kinderboekenkritiek aan de
canonvorming nagegaan op enkele, elkaar aanvullende manieren. In
de eerste plaats wordt achterhaald of, en zo ja hoe, met verwijzingen
naar de literaire traditie een canon als expliciete beoordelingsnorm
wordt gebruikt. In de tweede plaats vindt een reconstructie plaats van
de actuele hiitrarchie in het literaire veld met behulp van een frequentiemeting van auteurs en uitgevers. In de derde plaats brengen we de
wijze waarop prentenboeken aan verschillende leeftijden worden toegeschreven in kaart, als een leeftijdsspecifieke canon met het oog op
leeftijdsgebonden vormen van hinaujlesen. En tenslotte wordt nagegaan wat de invloed is van de journalistieke kritiek op de toekenning
van literaire prijzen. Samen geven die vier vormen van analyse een
beeld van de hiibrarchie van de roem die in het proces van consensusen canonvorming ontstaat. Eerst lichten we deze wijzen van analyseren toe.
Voor het eerste punt sluiten we aan bij de wijze waarop Rosengren
verwijzingen in de literaire kritiek naar personen of posities in de literaire hi8rarchie analyseert. Dit levert aanknopingspunten op om
waarderingen van de literaire kritiek te expliciteren. Daarbij gaat het
om interpreterende (schrijver A stilistisch of thematisch verwant aan
schrilver B) en expliciet evaluerende (schrijver x in de traditie van
schrijver y, z) argumentatiepatronen. En vervolgens om een drietal
impliciet evaluerende vormen van verwijzing. Waardevergrotend:
schrijver x is beter dan schrijver y; waardeverkleinend: schrijver x is
niet zo goed als/slechter dan schrijver y en waardetoekennend: schrijver x representeert waarde y.9 In de hier geanalyseerde recensies
wordt steeds bekeken of een recensent gebruikmaakt van zo'n verwijzing naar een andere, ook niet contemporaine auteur (mention in de
bewoording van Rosengren) en hoe die verwijzing moet worden getypeerd. Van elk type uitspraken wordt hier een voorbeeld gegeven, gekozen uit de recensies van Bregje Boonstra, omdat die vanwege de bundeling in boekvorm makkelijk in hun context zijn Ie contro-

leren:0
Een interpreterende verwijzing is bijvoorbeeld haar uitspraak over
Klein Duimpje van Wim Hofman: 'Het sprookje is er sinds Perrault
niet vrolijker op geworden' (p. 238). Over Eindehjk actie wordt deze
waardevergrotende vergelijking gemaakt: 'De luchtige verteltrant van
9. K. Dijkstra, 'Canonvorming in de literaire communicatie. Indicatoren voor de
analyse van de literair-kritische canon', in: Spektator, IS (I988) nr. 3, pp· I59-I68;
K.E. Rosengren, 'Time and Literary Fame', in: Poetics I,4 (I985) nr. I/2, pp. I52-I72;
idem, 'Literary Criticisme Future Invented', in: Poencs x6 (I987) nr. 3/4, PP· 300-325·
10. B. Boonstra, Eeniets te hoge toonbank. Kinderboekrecensies NRC Handelsblad I983 toI
1993 Baarn (Bekadidact) I994·
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Vriens onderscheidt zich van de ernstige nadrukkelijkheid van Evert
Hartman, Jan Terlouw of Ellen Thijsinger.' (p. I 94) Daarnaast bevat
dezelfde recensie deze expliciet evaluerende verwijzing: 'Vriens' boek
ligt in de lijn van boeken over pubers van Sue Towsend, Adrian Mole
en Peter van Gestels Ko Kruier.' Waardeverkleinend is de kanttekening bij de bundel Lieve kinderen hoor mijn lied: 'Kousbroeks poEzie
mag dan als die van Annie Schmidt luchtig, humoristisch en verhalend van karakter zijn, zij is aanzienlijk minder kernachtig en vanzelfsprekend, ritmisch minder vlekkeloos en lijdt soms aan een onSchmidtiaanse breedsprakigheid.' (p. 2I8) Waardetoekennend is de
vergelijking van De eikelvreters van Els Pelgrom met Ajke's tiental van
Nienke van Hichtum: 'Van Hichtum brengt een hommage aan de
Friese landarbeiders omstreeks I 900, Pelgrom aan die van Andalusie
rond I945' (P· I88). Daaraan gaat een interpreterende uitspraak vooraf, die tegelijk waardevergrotend is: 'Pelgroms boek doet op talloze
momenten denken aan Ajke's tientai van Nienke van Hichtum: de
armoede, de kinderschare, het menu van aardappels met grauw brood
en soms een stukje zwoerd, de onwankelbare moeder, het liefdevolle
oog voor de natuur en de blijmoedige trotS, waarrnee de mensen van
hun situatie het beste proberen te maken. Waar Nienke van Hichtum
de meelevende, maar toekijkende socialistische mevrouw blijft, laat
Pelgrom door het met de ik-vorm gekozen vertelperspectief de lezer
meer gelegenheid binnen in het verhaal te kruipen. Deze voelt de kou,
de honger, de pijnlijke voeten en de onrechtvaardigheid. De vorm
waarin het verhaal is gegoten is simpel en onopgesmukt en past de inhoud als een handschoen: (p. I87)

Het zal overigens blijken dat de meeste verwijzingen van interpreterende, waardetoekennende of expliciet evaluerende aard zijn; waardevergrotende en waardeverkleinende verwijzingen komen veel minder
voor. Al die verwijzingen samen kunnen als fijnmazige representatie
van de literaire traditie een verrassend mozaiek vormen van ontmoetingen tussen klassieke en moderne auteurs en titels. De journalistieke
kritiek van de kinderliteratuur die zo'n vorm van representatie realiseert, geeft met de literaire traditie relief aan het perspectief dat
Rosengren als volgt formuleerde: 'to invent the literary frames of reference of the future'.
De inventarisatie van door recensenten gehanteerde verwijzingen
zal overigens niet worden gebruikt voor een reconstructie van een
hierarchie van besproken auteurs (het ontbreken van verwijzingen in
een groot deel van de recensies staat dat niet toe), maar voor een
reconstructie van de literaire traditie die de recensenten blijkbaar als
ijkpunt hanteren in de beoordeling van nieuw verschenen werk.
Voor een reconstructie van de hierarchie van besproken prentenI86

boeken en de ontwikkelingen daarin wordt gekeken naar de aandacht
die auteurs krijgen in de pers, op basis van de frequentie van besproken titels, auteurs en uitgevers.
Ten behoeve van de representatie van de literaire traditie, de frequentiemeting van auteurs en uitgevers en de aan leeftijd gebonden
canon van prentenboeken zijn de volgende gegevens genoteerd:
recensent, datum, auteur (als er meerdere auteurs zijn, wordt een
tweede vermeld), illustrator, vertaler, uitgeverij, aantal boeken dat in
een recensie werd besproken (met het oog op stapelrecensies), verwijzingen naar ander werk, zowel van dezelfde auteur als van andere
auteurs, de aanduiding van de boeksoort, het subgenre en de aanduiding van de beoogde leeftijdsgroep, alle voorzover vermeld in de
recensie:I Onder boeksoort werd onderscheid gemaakt tussen fictie,
non-fictie, poezie, strips, prentenboeken en overige categorieen. Ten
behoeve van de eenduidigheid werd elke besproken titel slechts aan
Ben categorie toegewezen, ook als een recensent tegelijkertijd - dat
speelde nagenoeg alleen bij prentenboeken - twee aanduidingen hanteerde. Een prentenboek van een kinderrijm werd dus alleen bij prentenboek ondergebracht, niet ook bij poezie. Onder subgenre werden
aanduidingen van de recensent als sprookjesboek, telboek, historisch

kinderboek en dergelijke opgenomen.
Zowel bij de aanduiding van de boeksoort als bij die van het subgenre werden, conform de werkwijze in het vorige hoofdstuk, alleen
die gegevens genoteerd die expliciet door de recensent werden vermeld dan wel ondubbelzinnig als zodanig konden worden geinterpreteerd. Zo werd een boek op grond van een impliciete aanduiding bijvoorbeeld als prentenboek aangemerkt, wanneer een recensent naar
eigen zeggen een reeks prentenboeken bespreekt zonder die aanduiding nog voor elk boek afzonderlijk te vermelden. Dat kan betekenen
dat een titel die op grond van informatie elders ontegenzeggelijk als
prentenboek wordt aangeduid, niet altijd van die boeksoort-aanduiding is voorzien. Omdat het hier echter gaat om de receptie van de
recensenten in de loop van de tijd, is voor deze strikte toekenning
gekozen. Wat betreft de invloed van recensenten op literaire prijzen
wordt nagegaan of met een Griffel en/of Penseel bekroonde boeken al
eerder aandacht kregen van recensenten.

I I. Bij de documentatie werden aanvullende gegevens verstrekt door Bregje Boonstra,
Mischa de Vreede (en het Letterkundig Documentatiecentrum), Herman Verschuren
en Anne de Vries; genoemde bestanden mogen daarom geheel often dele als compleet
gelden.
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6.3. HET PRENTENBOEK IN DE LITERAIRE CONTEXT
VAN DE VOLKSKRANT

EERSTE PERIODE:

I97O-I980
Het uitgeven van een prentenboek was, zo bleek in het vorige hoofdstuk, lange tijd voor uitgevers een waagstuk. Toch wordt in de eerste
recensie die in de onderzochte periode in de krant werd aangetroffen,
OP 5-2-I 970, over een zekere traditie in het uitgeven van superieure
prentenboeken door Lemniscaat gesproken. De recensent noemt de
platen 'van heel hoog gehalte; er worden geen concessies in gedaan.
Het bezwaar dat men tegen de boeken kan hebben, is dat de tekst vaak
erg simpel aandoet, naast overvloed en kwaliteit van de prenten.' Die
boeken zijn inmiddels vergeten; dat geldt allerminst voor de recensent, Kees Fens.
Twee maanden later wordt in de rubriek 'Dag in dag uit' (2-4I970) aandacht gevraagd voor de Duitse uitgeverij Weismann die de

jeugd met boeken van met name Brecht en Wallraffwillaten zien'hoe
onze wereld er uit ziet: honger, oorlog, sociale ongerechtigheid,
onderdrukking'. Dat buitenlands initiatief is voor Lidy van Marissing
OP 3 I-IO-I 970 aanleiding om op te roepen tot de eerste Nederlandse
socialistische jeugdboeken: 'Uitgeverij Van Gennep heeft er belang-

stelling voor, maar zijn er ook geinteresseerde schrijvers?' Kennelijk
moest de socialistische traditie van Nienke van Hichtum en Theo
Thijssen nog worden ontdekt.
Met de komst van Jan Paul Bresser krijgt De Volkskrant de beschikking over een criticus die als opinifrend journalist en later als chefvan
de kunstredactie, meer dan tien jaar lang met regelmaat aandacht aan
jeugdliteratuur schenkt. Voor het eerst doet hij dat wanneer hij in zijn
recensie (9-Io-I97I) van de met een Gouden Griffel bekroonde boeken van Leonie Kooiker en van Alet Schouten alleen de prijs aan
Kooiker bijval verleent. Een jaar later (I4-I I-I972) ziet hij in het met
een Gouden Griffel bekroonde Koning van Katoren van Terlouw een
toenemende betrokkenheid bij de eigen samenleving, 'niet via gortdroge maatschappij-kritiek, maar door een voorzichtig inbouwen van
alledaagse problemen in de verhalen en sprookies anno I 972:
Fens is minder mild in zijn oordeel. Zo noemt hij De kleine kapitein
van Biegel 'literatuur van literatuurgemaakt' en'dode taal' vergeleken
bij deze zin van Lewis Carroll: 'Hoe dikwijls moet het niet gebeuren
dat je een speld nodig hebt' (I4-IO-I972). Enhet bekroonde boek van
Terlouw, De koning uan Katoren, staat volgens hem stij f van de boekentaal (I6-Io-I 972). Deze waardeverkleinende opmerking wordt
ondersteund met een verwilzing naar Annie M.G. Schmidt, die in
Minoes en Pluk van de Petteflet de maatschappelijke verbeelding in
springlevend Nederlands aan de macht laat komen. Met dat beroep
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op de literaire traditie haalt Fens de pas bekroonde laureaten van hun
erepodium, wijst hij op de traditie van het spelen met taal van Lewis
Carroll en Multatuli in het werk van Schmidt en geeft hij impliciet te
kennen wie de Gouden Griffel had moeten krijgen. Hij doet dat ook
uit compassie met de schooljeugd, die 'alleen maar verhaal, niks aan
taal' kreeg, en verwijst daarvoor impliciet naar de paradox van Multatuli: 'Ik leg mij toe op het schrijven van levend Hollandsch. Maar ik
heb school gegaan':

'De Nederlander schrijft slecht, zegt men, hij spreekt ook niet best.
Hij zit meestal in een dooie taallaag, dat is zeker. Maar als je in die laag
al in de eerste klas wordt neergezet. En boeken je er steeds weer in
terugplaatsen. Dan schrijf je later met manchetten aan. De jury's, die
ik verder alle gelijk gun, zouden toch eens meer op taal moeten letten.
Spelen met spelden is ook spelen met gewone woorden. En dat is niet
gemakkelijk.'
Fens neemt het op 23-3-I973 op voor Premier livre de poisie, dat hij een
boek noemt 'voor iedereen die nog een kind in de poezie wil zijn:
Maar wel een kind in primair voor volwassenen geschreven poazie,
want dat is in Frankrijk en Engeland 'een iets meer vanzelfsprekende
zaak dan bij ons'. De aandacht in die bloemlezing voor taalspel, voor
het visuele en voor de naieve verwondering over het schijnbaar alledaagse valt twee jaar later terug te vinden in de bloemlezing van Fens:
Goedemorgen, welterusten. Gedichten voorkinderen enandere volwassenen.
Bresser plaatst de Gouden Penseel als aanmoedigingsprijs in de
context van de toegenomen aandacht voor illustratie en voor'de

visu-

ele omgeving waarin kinderen steeds meer thuis raken' (27-IO-I973)·

Dat steeds meer uitgevers prentenboeken uitgeven komt overeen met
wat kinderen mogen verwachten, want 'boeken zonder prenten zijn
voor kinderen net krentenbrood zonder krenten'.

Ter gelegenheid van de kinderboekenweek (I9-Io-I974) komt Blokker tot de apodictische uitspraak dat twee eeuwen kinderliteratuur
niks nieuws aan genres, thema's en visies hebben opgeleverd, behalve
wat meer lenigheid in hurken, en spreekt Fens nu generaliserend over
'de zo dodelijk vermoeide taal van de kinderliteratuur'. Dit keer worden de bekroonde Ter Haar (De wereld van beenie Ligthart) en Beckman (Kruistocht in sp#kerbroek) als klatergoud getypeerd en verwijst
Fens met opnieuw een waardeverkleinende verwijzing rechtstreeks
naar de paradox van Multatuli:
'Aan veel auteurs van kinderboeken is een slecht schrijver verloren gegaan. Daar kunnen de literatuurcritici blij mee zijn, maar de kinderen
zitten er mee. Later dan, als ze zullen pogen levend Nederlands te
schrijven, maar moeten bekennen helaas te veel kinderboeken te hebben gelezen.'

I89

Op 23-II-I974 noemt Fens het prentenboek De kathedraal van Chatreaux van Macaulay een 'soort super-Legogeschiedenis':
'Het lijkt allemaal heel eenvoudig. Langzaam laat hij het gebouw
groeien, alle technische zaken, althans de belangrijkste, komen in taal
en teken ter sprake, van de fundering - wat moet het vrijmaken van de
ruimte in zo'n stadje voor heel lange tijd een enorm gat midden in de
stad veroorzaakt hebben - tot het aanvoeren van het vele materiaal,
het maken in werkplaatsen ter plaatse van de onderdelen, het maken
van de glazen, enfin voor de rustige kijker groeit in een klein uur lezen
en kijken een bouwwerk dat een eeuw kostte op zijn tafel.
Intussen volgt Bresser het nieuwe aanbod steeds meer op de voet,
zowel prentenboeken als potzie voor kinderen, bekroonde boeken of
studies over illustraties. Op 27-2-I975 attendeert hij tegen de achtergrond van de'nostalgische rage rond herdrukken van befaamde bestsellertjes uit grootmoeders tijd' op hedendaagse prentenboeken als
Allumette ('een soort alternatieve Florence Nightingale contra de veelvraten van de samenleving') van Tomi Ungerer, of op Het vlinderbal
van Alan Alridge als kijkboek voor jongenoud. Op 2-8-I975 plaatst hij
Ju#rouw Slenter en Kees en Keetie van Jantien Buisman met een expliciet evaluerende opmerking in de aandoenlijke prentenboektraditie
van Beatrix Potter. Op 6-I2-I975 noemt hij Fens vanwege diens

bloemlezing Goedemorgen welterusten. Gedichten voor kinderen en ander*
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re volwassenen de samensteller van 'een soort brievenboek' die als

van Lucebert: 'polzie is kinderspel' dichterbij wil brengen.
In I976 typeert Bresser De tovenaarsleerling van Ungerer (I3-3) en
De kraaien van perebloesem van Huxley (2-Io) als prentenboek. Op I5IO-I977 ziet hij in Tom Tippelaarvan Schmidt en Verburg een kwalitatieve doorbraak van het Nederlandse prentenboek in een door buitenlands aanbod gedomineerde markt. Met betrekking tot 'de dubbele
bodem-stijl van de prenten' merkt hij een aan Schmidt verwant talent
tot satire op. Wederom een expliciet evaluerende verwijzing.
OPI4-II-I978 bespreekt hij onder meer titels van Ungerer, Turin,
Anno en Schmidt/Verburg (nogmaals Tom T*pelaar) en de nodige
nuttige prentenboeken. 'Nu vind ik nuttig - zeker als het over een
prentenboek gaat eigenlijk een vies woord, zoals een opvoedkundig
kinderboek me best smerig in de oren klinkt.' De prentenboeken van
Anno bewondert hij om hun landschappelijk en niet om hun educatief
schoon. Voor de feministisch-opvoedkundige strekking van het prentenboek van uitgeverij Sara over de schildpad Clementine die huis,
haard en man verlaat om op eigen benen te staan, is hij vol lof.
Op 27-I-I979 laat hij Mali, directeur van de Rotterdamse Kunststichting, aan het woord over het project Spelen met woorden: 'een kunstenaar op school, dat was vroeger vooral zoiets als apies kijken. Een
uitzondering. Waar wij aan werken is te proberen kunstenaars een ruime plek in dat onderwijs te geven. En in het basisonderwijs lukt dat
heel goed.' In dat jaar bespreekt Bresser onder meer prentenboeken
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van Ionesco/Delessert. Hoe mooi hij deze ook vindt, ze lijken hem te
moeilijk om zich een warme plek onder het hoofdkussen van jonge
kinderen te verwerven (20-I). De prentenboeken van Ichikawa zijn in
zijn ogen pastorales (I-I 2). Samen met Fens wijdt Bresser op 9-6I979 een pagina aan Theo Thijssen. De eerste aan de onderwijsverbeteraar met zijn kritiek op levenloze schoolboekjes, de tweede aan de
literator die terugging naar school: 'Als auteur werd hij een superieure
hoofdonderwijzer. En alle lezers bood hij de kans tot terugkeer. Hij
ging voor hen staan en vertelde, en zijn literaire wereld werd de school,
de klas, de jaren van de jeugd. En zijn wereld werd die van zijn lezers.
Zo was het en zo is het.'
Een jaar later vestigt Bresser de aandacht op de invloed die er van
Thijssens Het gnjze kind op Guus Kuijer is uitgegaan in het conflict
tussen kinderlijkheid en ontkinderlijkte volwassenheid. Na die interpreterende plaatsing van Het geminachte kind in de literaire traditie
geeft de keuze van het citaat steun aan de positie van de op het kind
gerichte auteur en schoolmeester Kuijer (I6-8-I980):
'Wij weten dat de school eerder zou moeten lijken op een jungle, een
boerderij, een laboratorium, een labyrint dan op een kantoorgebouw
en toch lijken alle scholen op het laatste.'I2
Dat citaat vindt bij menig onderwijsvernieuwer gehoor, zo zal in het
volgende hoofdstuk blijken, en wordt aanleiding tot het KohnstammKuijer-debat.I3
Op I5-4-I 980 laat Bresser Mance Post - naar aanleiding van haar
prentenboek Ik zuoonde in een leunstoel- aan het woord over haar jeugd
in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Over war haar vader toen voor
haar betekende zegt ze:
'Miln vader heeft mijn fantasie goed gevoed. Hij was huisschilder geworden, zoals meer begaafde arbeidersjongens in die jaren. Maar hij
tekende altijd en overal. In zijn kasboeken, maar ook op de spijlen van
mijn bed. Manneties, engeltjes, gnomen, kabouters, versierinkjes. Als
de spijlen vol waren, sopte hij ze af en begon opnieuw. Iedere avond
een tekening. Hij speelde ook mooi viool. En als hij in winterdagen
zijn"gedaan" kreeg-zonder werk kwam-schilderde hij aan delopende band stillevens voor rijke mensen.'

Aan de vooravond van de kinderboekenweek van I980 wijden Blokker, Fens en Bresser een pagina aan hun vroege leeservaringen (27-9)·
Ditmaal legt Fens met een impliciet waardeverkleinende vergelijking
onder de titel De burgemeester en de veldwachter een oorzakelijk verband
I2. G. Kuijer, Het geminachte kind. Acht stukken. Amsterdam (De Arbeiderspers) I980,
P. 55·

I3· D. Kohnstamm (red.), KuO'er mooi en Wl'ik. Amsterdam (Swets & Zeittinger) I98I.
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clichdmatige in de kinderliteratuur en de gezagsgetrouwheid van de Nederlander:
'In de kinderboekenweek denk ik altijd even aan Wiegel. Want als ik
Wiegel zie, denk ik altijd even aan mijn kinderboeken. De associatie
kan vreemd zijn, want Wiegel is iemand die nooit jong is geweest.
Maar dat is het hem juist. Kinderboeken van vroeger wemelden, in
mijn herinnering, van figuren die nooit jong waren geweest. [...] Zij
waren niet zozeer oud, als wel officieel oud en daarnaar waren zij ook
gekleed, zoals de illustraties ten overvloede lieten zien. Zij waren ook
deugdzaam en vooral zich hun deugdzaamheid bewust. Daarom
waren zij ook notabel. En omdat deugdzaamheid alleen in zeer kleine
kring wordt opgemerkt en gerespecteerd, waren zij altijd dorpsnotatussen het

bel.'
Op Prinsjesdag liet de televisie die dorpsnotabelen opdraven op het
Binnenhof, in jacquet en in een koetsje:
'Een literaire figuur die echt wordt - het is bijna te mooi om waar te
zijn. Hoewel, echt? Soms denk ik wet eens dat Wiegel ook verzonnen
is en dat hij uit het nagelaten werk van Kievit komt [...]. In elk geval:
ik ben dankbaar dat ik in mijn jeugd veelvuldig aangespoord ben, toch
te gaan zitten lezen en al die Roggevenen, Kieviten en Van Abcoudes
niet alleen heb verslonden, maar ook geloofd.'
En in een visioen (een impliciet waardevergrotende verwijzing) ziet
Fens over twintig jaar met het vrolijk anarchisme van Annie Schmidt
een heel andere verbeelding op het Binnenhof aan de macht komen:
'De Staten-Generaal wordt geopend en wie komt daar in een klein
rood wagentje aanrijden? Pluk uit de Pettefter. Hij is nu minister van
binnenlandse zaken. Wat zal Nederland dan een aardig land zijn, nog
altijd een dorp natuurlijk, maar zonder notabelen.'
Bresser roept met een expliciet evaluerende verwijzing het underdoggevoel uit zijn kindertijd in herinnering:
'Als jongetje was ik gek op Onrecht. En ik niet alleen. Ook m'n vriendjes smulden van Kruimeloe. En nog meer van Het meisje met de zwavelstokken. Mijn moeder en m'n vader lazen er regelmatig uit voor, soms
in de kring rond de grote potkachel - want Andersen hoort bij de winter- en soms in de kleine kring voor mezelfop schoot. Het luciersmeisje vond ik het allerallermooiste. Het was ook het sprookje dat ik later
het meest las. Meer nog denk ik dan De varkenshoeder of Het telijke jonge eendje, hoewel ook die twee sprookjes alles met onrecht te maken
hebben.'

De laatste bijdrage van Bresser op Io-6-I98I aan de kinderrubriek
'Piepschuim' onderstreept de vooraanstaande positie van Annie
M.G. Schmidt. Hij begroet haar met goud bekroonde 00'e als misschien het aardigste kinderboek van het jaar en als een dierbare stem
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uit zijn prille jeugd toen hij, zelf twee turven groot, al Het jluitketeltje
las.

Zo'n tien jaar lang- van I97I tot I98I heeft Bresser de kinderliteratuur in De I/olkskrant op de voet gevolgd. Eerst vrij sporadisch, maar
na een paar jaar behandelt hij met grote regelmaat in besprekingen,
reportages en interviews van alles wat er behalve in onderwijs en kunst
in het kinderboek aandacht verdient. Bresser doet dat vanuit het credo van de maakbare samenleving van De Volkskrant van toen. Vooral
voor toneel en onderwijshervorming heeft hij veel belangstelling. Hij
doet verslag van het politieke theater van Grips, hij is getuige hoe Jozef
van den Berg met Manne(ie Pluim het publiek tot meespelen brengt en
hoe het Werktheater met Doodgewoon kinderen naar zelfmoord of
dood door ziekte laat kijken. Hi j laat Van Kemenade aan het woord
over de Middenschool en Wildeboer van de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO) reageren op Kousbroeks verdediging van de literaire traditie tegen wat deze de dwaling noemt dat cultuur gelijk is aan
'creatief zijn.14 Wildeboer is zowel geporteerd voor goed literatuuronderwijs als voor de uitbreiding van het nieuwe basisonderwijs met
het vak kunstzinnige vorming en dat vraagt veel meer dan 'een paar
nieuwe knopen aan een oude jas' (IO-2-I979)· Door Wildeboer en
niet Kousbroek een podium in de krant te gunnen kiest Bresser partij
voor de culturele vernieuwers en niet voor de verdedigers van de tradi-

tie.

Literatoren en hun kunst zijn in de ogen van Bresser gewoon en bijzonder tegelijk. Door die culturele bevlogenheid weet hij zich aangeraakt sinds hij, net achttien, tijdens zijn eerste jeugdfestival Ko van
Dijk in de Midzomernachtsdroom zag en in het gymnastieklokaal van
een middelbare school gewoon met hem kon praten, op het korfbalveldje naar de poezie van Hans Andreus kon luisteren en met Anton
van Duinkerken, Pierre Janssen en Hans Tiemeijer over Kunst kon
'discussiEren' alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Al die
namen en mensen kende hij van zijn vader, die zich als een van de
oprichters van wIKOR inzette voor spreiding van kunst en cultuur en
voor musische vorming in het onderwijs.
'Onderwijs, Kunst en Wetenschap nog bij elkaar, als drie musketiers
die de cultuur als wapen hanteerden in de ontplooiing van mensen.
Daar ging het om. En dat geloof moest worden omgezet in daadkracht, want idealiseren alleen werkte niet.'I5
Die bevlogenheid voor kunstzinnige vorming bleek in de politiek
slechts een bevlieging, maar dat doet volgens Bresser niets af aan het
I4· R. Kousbroek, 'Dankrede. Bij het onrvangen van de P.C. Hooftprijs', in: idem, De
Waanzin aan de machz. Anathema's 4 Amsterdam (Meulenhoff) I979, PP· I76-I 80.
I 5· J.P. Bresser, 'Cultuurspreiding', in: Kunst en Educatie, I994, ongepagineerd.
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inzicht'dat je kinderen vleugels kunt geven, zodat ze hun wereld leren
overzien'. Prentenboeken rekent hij daarbij tot de boeken die kinderen al vroeg vleugels geven.
Bresser recenseerde tussen I97I en I98I tenminste 24I kinderboeken (het bestand is niet geheel compleet), waaronder de 4I titels die
hij zelf als prentenboek typeert afkomstig zijn van het volgende bonte
gezelschap auteurs: Ahlin, Alridge, Anno, Ankooy, Bayley, Bradley,
(Anthony) Browne, Buisman, Carle, Chorao, Delessert, Driessen,
Foreman, Hagbrink, Heymans, Hulshof, Ichikawa, Janosch, Larsson,
Leystad, Machado, De Noury, Olsen, Salomonson, Schmtigner, Sendak, Tenniel, Turin, Ungerer, Venema, Verburg, Vogel, Williams,
Zeraldo en Zimnik. In het begin bespreekt Bresser in stapelrecensies
66n keer zo'n kleine 20 (prenten)boeken, zeven keer tussen de 6 en IO
boeken, vijftien keer 3 tot 5 boeken en veertien keer minder dan 3 boeken tegelijk. Naarmate hij vaker recenseert, verdwijnen ook de stapelrecensies.
TWEEDE PERIODE:

I98I-I990

Na het vertrek van Bresser beschikt De Volkskrant lange tijd niet meer
over een spraakmakend criticus en een succesvol organisator van het
publieke debat in de krant met aandacht voor de opkomende kinderliteratuur in het algemeen en het prentenboek in het bijzonder. Zo
verbrokkelt het brede, actuele kinderboekenbastion van Bresser (en
Fens); wat rest zijn losse bijdragen zonder verband. Die periode
wordt, omdat het zelden over prentenboeken gaat, enkel geregistreerd
in het kwantitatieve overzicht.
Even is Fens, die zich is gaan richten op klassieke auteurs en op de
tweede stem van de poitzie, weer terug wanneer hij op I8-5-I984 zijn
oud-collega aan de Frederik Mulleracademie in Amsterdam, Jannie
Daane herdenkt. Hij doet dat, onder de titel Twee tassen met boeken,
vol lof voor haar niet-aflatende inzet het beste dat schrijvers en tekenaars kinderen te bieden hebben, naar de kinderen te brengen. Ze liep
er haast krom van, schrijft Fens als hij uitdrukt hoe zij voortdurend in
de weer was met boekpromotie.
'Ik heb haar de uitdrukking "gelijke kansen" gelukkig nooit horen
gebruiken, maar ze heeft er in een lang en zeer bezet leven alles aan
gedaan om die gelijkheid onder de kinderen van de lagere school tOt
stand te brengen, met de inhoud van die twee tassen en met een zeer
weloverwogen leesprogramma.'
Zo vond de leesbevordering die toen nog boekpromotie heette, in Jannie Daane haar eerste canonieke pleitbezorger.
OP 7-Io-I983 zorgt Rindert Kromhout in zijn eerste recensie meteen
voor een nieuw geluid door de vinger op de zwakke plek van menig
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Links: Lobel, Kikkeren Pad,
rechts: Grahame en Shepard,
De wind in de wilgen

prentenboek te leggen: tekst en tekeningen vormen geen eenheid vanwege gebrek aan samenwerking tussen illustrator en schrijver, ofvanwege een tekort aan tekstvaardigheid bij de tekenaar. Arnold Lobel
vormt met zijn Kikker en Pad-boeken de uitzondering op die regel.
Naar aanleiding van de prentenboeken Ik kan niet slapen van Ingrid en
Dieter Schubert en Ik ben Janee en ik kan al lezen van Margriet Heymans merkt hij op dat het echtpaar Schubert een goede scenarioschrijver verdient en, met een waardetoekennende verwijzing, dat
Margriet Heymans het ideaal van Lobel dicht nadert.

Dat nieuwe, op de vorm gerichte geluid klinkt ook op uit zijn algemenere artikel van diezelfde dag: 'Jeugdboek wordt volop betutteld'.
Dit blijkt uit 'kleurloos, stereotiep en levenloos taalgebruik' in onder
meer zijn eigen werk, bekent Kromhout, en uit gebrek aan vernieuwing: er wordt te weinig ge8xperimenteerd, te veel vastgehouden aan
het idee dat kinderen van boeken iets moeten leren en dat ook schurken voldoende goede kanten moeten hebben. Aldus zet Kromhout de
kritiek van Fens op de dode taal in de kinderliteratuur en van Blokker
op de lenigheid van het hurken voort.
Kromhout herkent dat hurken in het toespreken van kinderen:
'Woef, blaft de hond' in plaats van 'De hond blaft' (3-5-I984). Twee
weken later prijst hij I<leine Sofie en Lange Wapper van Els Pelgrom en
The Tjong Khing om het slot dat speelt na de dood met een waardetoekennende verwijzing naar Het kleine meisie met dezwavelstokken van
Andersen (I7-5)· Op 2 I-6 duidt hij bij Derk Das blijft altijd bij ons van
Varley op de thematische overeenkomst met Dat is heel wat voor een kat
van Viorst, een waardetoekennende verwijzing. Op I5-9 signaleert hij
een emancipatoir vakmanschap in het maken van prentenboeken als
Jipsloop van Margriet Heymans. En in de kinderboekenweek hekelt hij
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in 'En zij leesden nog lang en gelukkig' het op zijn pootjes terechtkomen van elk verhaal, zoals dat het geval is in het terugvinden van het
verloren knuffelbeest aan het slot van het prentenboek Knu#el. Kromhout ziet op I-3 Die dag in Hiroshima van Maruki als een prentenboek
en Op IO-II Ir/ie dit leest is het vierde beest van Gernhardt als een poezieprentenboek. Een jaar bij Kikker en Pad en Het boek van de Biggeriks
van Lobel beschouwt hij op I3-Io nog niet als een prentenboek, maar
dat doet hij wel op 3-I 2-I985 met Spnnkhaan op stap van dezelfde
auteur. Hij plaatst de Kikker en Pad-verhalen met een expliciet evaluerende aanduiding in de traditie van IFinnie the Pooh en Tlie zuind in the
will()%Us.

Op I4-6-I985 noemt Kromhout SESAMSTRAAT een kweekvijver
voor nieuw schrijf- en tekentalent, ook voor prentenboeken als Dikkie
Dik van Jet Boeke. OP 5-II geeft hij het advies om van Zaterdag in het
paradijsvan Heine het'klassieke, brave en in dit geval overbodige kinderboekenslot' dicht te plakken. OP 3-I2 stelt hij over Het verhaal van
K:bje Snip van Ormerod met instemming vast 'dat het slecht afloopt
zoals verhalen die kinderen zelf bedenken: En op 23-I 2 vormt het
prentenboek De mysteries van Harris Burdick van Chris van Allsburg
met de opzichzelfstaande prenten en bijschriften een welkome verrassing in zijn kruistocht tegen de goede afloop.
Op 2-9-I986 noemt Kromhout Ceserani een prentenboekenauteur
voor de oudere jeugd. Kromhout maakt soms van contrast gebruik,
zoals waarhij in I986 de gedetailleerde Grimm-illustraties van Postma
plaatst tegenover de spaarzame, rake lijnen van Weve (25-2), en Lena
lena van Harriet van Reek te innovatief vindt om het in een traditie te
kunnen plaatsen, terwijl Rol Bolvan Pieke Stuvel vertrouwder en 'leesbaarder' is (6-Io-I987). Hij blijft hameren op bondig taalgebruik in

prentenboeken en de wijze waarop Wilmink in Kummelinggaat uit eten
met de deur in huis valt, vindt hij een goed voorbeeld van hoe het kan:
'Op een dag stapte Kummeling op de trein, want hij wilde de wereld
zien. Waar de rails ophielden, stapte Kummeling Uit.' Dat geen genre
als het prentenboek zoveel aan het beeld kan overlaten, illustreert
Kromhout door van De beer en het varkentie van Max Velthuijs het hele
verhaal na te vertellen. 'Alles prijsgegeven? Nou nee [...] Belangrijker
dan het verhaal zijn namelijk de illustraties. Het zijn de tekeningen die
dit boek tot een geweldig prentenboek maken.' (Io-3-I987)
Kromhout spitst zijn op vorm gerichte kritiek met enige regelmaat
toe op hoe prentenboeken inspelen op jonge kinderen. De populariteit
van Eric Carle onder kleuters en kleuterleidsters schrijft hi j toe aan de
metamorfoses en sluipwegen in zijn collagetechniek. Kleuters zijn
daarmee vertrouwd vanuit hun doen alsof en hun verstoppertje spelen, zoals Carle als geen ander weet omdat hij zijn technieken op kleuterscholen beproeft (8-6-I985). Zelf weet Kromhout van zijn eigen
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bezoek aan scholen hoe nieuwsgierig kinderen zijn naar het ontstaan
van een boek (I5-Io). Het prentenboek Lena lena van Van Reek heeft
in zijn ogen de signatuur van een kinderlijk handschrift (6-Io-I986) en
Meneer Klepperdeklep in Lupineke van Binette Schroeder doet denken aan een koppoter (I7-6). Op Iz,-Io-I989 laat Kromhout zien dat
Imme Dros veel te moeilijk schrijft voor beginnende lezers: 'Toen
lazen ze tegelijk elkaars brief en hun eigen brief.' Paul van Loon kan
dat - een waardeverkleinende verwijzing - volgens hem veel beter:
'Tilda klimt uit de kuil. Meteen pakt de rover haar beet. Maar Tilda
vecht als een kat.
Naast de smaak van de kinderen betrekt Kromhout in zijn op vorm
gerichte argumentatie de smaak van de bemiddelaren. In zijn bespreking van Het verhaal van de dansende kikkervan Quentin Blake wijst hij
op het sobere bruin in de vertelepisode en de warreling van vier kleuren in de dansepisode, wanneer de dansende kikker zijn kunsten mag
vertonen (I6-2-I985). Met dat contrast in wat jonge kinderen en
oudere lezers mooi vinden is Kromhout er voor alle leeftijden.
Op 2-Io-I987 Opent het katern 'Kunst en Cultuur' van De Volkskrant met de beschouwing 'Zijn de monsters echt?' waarmee Aidan
Chambers de kinderboekenweek had geopend. Chambers wijst in die
lezing op de vroege invloed die verhalen uitoefenen op iemands bewustzijn. Het verhaal De zuorm uan Lambton, dat zijn grootvader hem
vertelde toen hij 3 jaar oud was, was hij nooit vergeten. Literatuur die

zo'n blijvende indruk achterlaat, verdient in zijn ogen een adequate
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kritiek en'een sympathieke goed formulerende lezer die andere lezers
kan laten zien hoe ze in dat werk van de schrijver kunnen doordringen
en ervan genieten'. Zo'n kritiek kan een groot schrijver toegankelijk
maken en de lezer de kans geven om zichzelf te vergroten. Vaak zijn
dat kinderboeken die weerstand moesten overwinnen en die 'zich
langzaam hebben gevestigd als klassieken, als boeken die de normen
verlegden en zo modellen werden voor de beoordeling van nieuwe
boeken'. Zo'n boek is Max en de Maximonsters, zoals in hoofdstuk 4 al
is opgemerkt.
Op IO-I2-I988 plaatst Kromhout met een waardevergrotende verwijzing Moser in de traditie van Janosch en Waechter. Op 2I-I-I 989
zet hij het prentenboek Lieueling, boterbloem van Margriet Heymans
vanwege het raadselachtige karakter op 66n lijn met bakerrijmen.
Kromhout ziet in Sendaks Max en de Maximonsters en Ungerers Zeralda's reus met hun verzet 'tegen de roze kinderboeken die overliepen
van honing en getroetel' de voorbode van recalcitrante prentenboeken, met Geen kus voor moeder van Ungerer als hoogtepunt van die
'bozige opstandigheid' (22-4).
Op 22-I 2-I 989 verwijt Kromhout in zijn zwanenzang de Nederlandse krantenredacties dat zij nog steeds niet zien hoe goed er in
Nederland wordt geschreven en getekend, terwijl er al jaren veel meer
Nederlandse kinderboeken worden vertaald dan boeken voor volwassenen. Dat succes heeft de kinderliteratuur volgens hem te danken
aan het experimenteren met nieuwe verhaal- en illustratiestijlen, zoals
de combinatie van prentenboek met verhaal, toneel en gedicht in Lieveling, boterbloem van Margriet Heymans, of van po8zie en prentenboek in Miln boties zijn bekleed met defng vel van Ted van Lieshout.

Na het vertrek van Kromhout neemt Selma Niewold, die de rubriek al
vanaf 22-IO-I988 samen met Kromhout deed, voortaan de kinderboekenkritiek alleen voor haar rekening. Ze noemt de prentenboeken
van Eco sprookjes met dynamiet (I9-II), Dat n»t van Ivo de Wijs en
Alfons van Heusden een scheurrijmwoordenboek (I7-I2) en Meester
de Meijere van Quentin Blake een hilarisch prentenboek (I4-I-I989).
Ze attendeert op het nieuwe geluid van Anthony Browne (Gorilla),
van Posy Simmonds (Kiki en de uliegende baby's) en van Jekkers (De
man van WOO (II-2),en tevens, met een expliciet evaluerende referentie, op de wederopstanding van de opstandige hoofdfiguur van Max en
de Maximonsters in Ik wil een poes van Tony Ross (I8-3). Van Oram is
boos van dezelfde auteur vindt ze dat het recalcitrante gedrag vloekt
met de vredige afloop van het verhaal, wat aan die verwijzing alsnog
een waardeverkleinende betekenis geeft (I 7-9). Bij identiteit als thema van drie prentenboeken is, met een waardevergrotende referentie,
Frederick van Lionni het grote voorbeeld (7-Io). Niewold wijst op de
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vooraanstaande rol die de kat in de literatuur speelt, maar zelden als
kat: 'Annie M.G. Schmidt laat in Minoes de kat veranderen in een
dame die zich als kat blijft gedragen, Judith Viorst maakt in Dat is heel
wat voor een kaI gebruik van dit dier om kinderen enigszins vertrouwd
te maken met de dood. Een uitzondering is Rudy Kousbroek, die
observaties geeft van katten met al hun geheimzinnigheid, eigenwijsheid, slimheid en domheid.' Met de komst van Striep blijkt ook Figee
een humoristisch observator van het kattenleven, terwijl Blitzkat van
Westall volgens Niewold te veel mens is. Daarmee wordt een expliciet
evaluerende verwijzing verfijnd in zowel waardevergrotende als waardeverkleinende zin (2-I2).
Niewold mengt zich een paar keer in het debat over de literaire hierarchie. Zo herinnert ze in haar bespreking van Het bergie spek van HarriEt van Reek aan de lofvoor de originaliteit van De aronturen van Lena
lena, en aan de kritiek op de quasi-kinderlijke tekeningen, waarmee ze
het echter niet eens is. Het bergje spek is voor haar een waar luilekkerland van verhalen, 'die je kunnen verbazen, aan het lachen maken en
ontroeren' (6-I-I990). De bekroning van De dame en de neushoorn van
Vegter/Ten Bosch met de Libris Woutertje Pieterseprijs wekt haar
dubbele ergernis. Het boek is haar te geforceerd en te zeer gericht op
de erotische fantasie van volwassenen: 'De neushoorn sloeg zijn wimpers neer. Toen stak hij zijn kop tussen haar benen. En daar gingen
zij.' En de toelichting bij het citaat in het juryrappport: 'De meester
mag niet dalen, de leerling moet klimmen' maakt niet inzichtelijk wat
er nou te klimmen valt (I7-3)· Dat doorprikken van boek en juryrapport van voorzitter Blokker doet denken aan de speldvan Fens. Op I44 noemt Niewold Ik houd van de tuin van Monet van Bj6rk een intrigerende en nieuwe manier om naar schilderijen te laten kijken, waar Op
zoek naar Vincent volgens haar schril bij afsteekt (een waardeverkleinende verwijzing). Het informatieve prentenboek Voor krokodilin de
wieggelegdweet feiten over krokodillen verrassend te combineren met
absurde humor in tekst en tekening. De dierenverhalen in het debuut
Zippy en Slos van Daan Remmerts de Vries doen haar denken aan De
wind in de zuilgen van Grahame of de dierverhalen van Arnold Lobel.
Een expliciet evaluerende verwijzing. Niewold vindt de verhalen over
de bescheiden, gezette kat Zippy en de magere, ongedurige zwerfkat
Slos toegankelijk geschreven, grappig en ontroerend, en de illustraties
prachtig (26-5).

Bij de heruitgave van Hetgrote boek van Paulus de boskabouterherinnert Niewold zich hoe de hele familie naar de avonturen van Paulus
zat te luisteren en hoe ieder een passende rol kreeg toebedeeld. 'De rol
van Paulus werd daarbij overgeslagen; hij was te braaf en te slim. Het
was veel leuker de gemene heks Eucalypta te zijn, die geen kans onbenut liet te proberen zich te ontdoen van die miezerige, bemoeizuchti-
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ge kabouter. Ook Oehoeboeroe, de wijze uil met zijn komische
opschepperigheid en zijn vaste gezegde: "Dat is helendal wel zo tamelijk..." was een favoriet.' Een uitzonderlijke verwijzing naar een literaire gezinstraditie (25-8).
De naderende dood in De o van opa van Imme Dros doet denken
aan hoe in Dat is heel watvoor een kat van Viorst de kat wordt herinnerd
om wat er zo aardig aan haar was. Een waardevergrotende verwijzing
(3-II). Van de gesubsidieerde poezieprentenboeken Mun botjes zijn
bekleed met defte velvan Ted van Lieshout en Waaien, hard waazen van
Sligting/Berends wordt het eerste geprezen om het stellen van grote
levensvragen met de onbevangenheid van een kind, terwijl het tweede
vlees noch vis wordt gevonden: geen poazie, omdat'de woorden niet
treteker op de enige juiste plaats staan' en geen prentenboek, omdat
tekst en tekening elkaar 'niet volgen' (I 5-I2).
ONTWIKKELINGEN

Hoe verdeelden de recensenten in De Volkskrant hun aandacht over
de diverse boeksoorten? Tabel 6.I geeft een overzicht. De vermelde
totalen in deze en de volgende tabellen vertonen steeds enige variatie
ten gevolge van hier en daar ontbrekende gegevens, bijvoorbeeld over
datum, auteur, genre enzovoort. Zo hebben enkele ongedateerde
recensies in tabel 6.I geen plaats gekregen, terwijl die wel konden worden meegeteld in de verdeling over recensenten.
boeksoort

fictie

non-fictie

I

970-

I976-

I975

I980

IIo

58

I4

9

I986-

985

I990

I

I27

I7

8
42

totaal

550

255

23

63

I4
96

35
I76

poazie
prentenboek

5
I3

StripS

2

2

3

overige

-

3

7

43

53

I44

I05

204

435

888

totaal

8
25

I98I-

4

II

Aantal besproken kinderboeken in De Volkskrant (I97I-I990),
uitgesplitst naar boeksoort en periode.

TAB EL 6. I.

Allereerstblijkt dat het aantal besproken kinderboeken na I980 flink is
toegenomen, vooral in de laatste periode, dat non-fictie in alle vier de
tijdvakken weinig aan bod komt (gemiddeld ongeveer 7% van alle
besprekingen) en dat poezie in absolute zin weliswaar nog minder
aandacht krijgt, maar sterker groeit in de laatste periode. Verreweg de
sterkste groei vindt echter plaats in de segmenten fictie en prentenboeken, waarbij in twee periodes de aandacht voor het prentenboek
20I

meer dan of bijna verdubbelt. Die laatste uitbreiding loopt in de pas
bij de toegenomen productie (zie hoofdstuk 5).
In tabel 6.2 staat een overzicht van de verdeling naar aantallen
besproken kinderboeken en prentenboeken per recensent. Tot de
overige recensenten behoren A.J. Odijk, Etty Mulder, Lydia Rood,
Maria Hendriks, Willem Kuipers en S.B.
recensent

periode

J.P. Bresser

I97I-I980

S. Dijkhuizen
K. Fens

I97I-I975
I97I-I975

F. Hersch-van de Stoel
I98I
R. Kromhout
I98I-I990
M. Hammerstein
I98I
S.B.

Niewold
H. Tromp
S.

overige recensenten

I97I-I972
1988-I990
I982-I985
I972-I988

kinder-

waarvan

boeken

prentenboeken

24I
I2

4I
-

7

2

40

6

4I8

II5

I3

3

23

-

IOI

I3

46
I5

-

TABEL 6.2. Recensenten in De Volkskrant, periode van recenseren,

totaal aantal titels en prentenboeken.

Het is de verdienste van Jan Paul Bresser, Selma Niewold en vooral
van Rindert Kromhout dat ook de lezers van De Volkskrant zijn geattendeerd op de sterke groei van het prentenboek. Overigens waren
sommige recensenten daar ook veel minder toe in de gelegenheid.
Herman Tromp besprak bijvoorbeeld bijna uitsluitend kinderboeken
voor de oudere basisschooljeugd, of voor het publiek van de middelbare school.

Heeft de in het vorige hoofdstuk opgemerkte trend tot leeftijdsdifferentiatie in de boekproductie zich ook in de literaire kritiek van het
prentenboek voorgedaan? In tabel 6.3 staat een overzicht van de vermelde leeftijdscategorieen in de eerste en de tweede periode.
I97I-I980

I98I-I990

baby's/peuters
peuters/kleuters

2
-

8
24

kleuters

2

33

Weuters/onderbouw
onderbouw

2
-

IB
IO

-

5

leeftildsaanduiding

bovenbouw
alle leeftijden

I

2

TAB EL 6.3. Meest voorkomende leeftijdsaanduidingen voor

prentenboeken in De Volkskrant,per periode van tien jaar.
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Wat opvalt is, dat in het tWeede decennium van de hier onderzochte
periode meer en vaker gradaties worden onderkend in de beoogde
leeftijd van het prentenboek: zowel naar beneden (peuters en baby's)
als naar boven (onder- en bovenbouw) en voor alle leeftijden.
Fens bespreekt twee keer prentenboeken zonder de leeftijdsaanduiding te vermelden of in acht te nemen. Dit rijmt met de ondertitel
van zijn bloemlezing Goedemorgen, welterusten. Voor kinderen

en andere

volwassenen. I6

Bresser laat de leeftijdsaanduiding meestal in het midden (34 keer
geeft hij geen nadere aanduiding), en waar hij ze wel noemt vat hij het
prentenboek 6 keer op als bestemd voor het jonge kind en 66n keer
voor alle leeftijden. Bij de prentenboeken van Ionesco verwacht hij dat
jonge kinderen ze niet onder hun hoofdkussen zullen bewaren; dat ze
voor oudere kinderen zijn bedoeld, komt niet in hem op.
Kromhout laat de leeftijdsaanduiding 30 keer in her midden, maar
in driekwart van de gevallen (75 keer) geeft hij die wel: 66n keer acht hij
de prentenboeken geschikt voor baby's, 5 keer voor peuters, I3 keer
voor peuters/kleuters, I5 keer voor kleuters/onderbouw, 66n keer voor
kleuters/onderbouw/bovenbouw, 6 keer voor de onderbouw, 5 keer
voor de bovenbouw, 27 keer voor de bovenbouw/voortgezet onderwijs

en 2 keer voor alle leeftijden. Kromhout heeft er kennelijk oog voor
dat het prentenboek diverse leeftijden op maat kan bedienen. Daarbij
verbindt hij zijn op vorm gerichte kritiek met de wijze waarop een specifieke literaire en beeldende sensibiliteit wordt aangesproken. Hij ziet
opvallende parallellen tussen de esthetiek van bepaalde prentenboeken en de expressie van jonge kinderen in hun doen alsof en hun
manier van tekenen. De aanduiding'voor de allerjongsten' bij Monkie
vindt hij niet in overeenstemming met de gedetailleerde prenten en de
ingewikkelde verhaallijn. Peuters kunnen volgens hem de relatie tussen elkaar opvolgende tekeningen nog niet leggen, laat staan tussen
elkaar opvolgende pagina's (25-II-I986). Apart vestigt hij de aandacht op prentenboeken voor een ouder publiek en op wat prentenboeken voor kinderen en voor volwassenen kunnen betekenen.
Niewold laat de leeftijdsaanduiding doorgaans in het midden (5
keer), wijst 6 keer prentenboeken toe aan de kleuterleeftijd en 2 keer
aan de onderbouw. Wanneer ze Sendak en Ungerer herauten noemt
van een nieuw, opstandig levensgevoel, verankert ze de sensibiliteit
van het moderne prentenboek al evenmin in een specifieke leeftijd als
wanneer ze de poEzie van Ted van Lieshout prijst om het vermogen
grote levensvragen te stellen met de onbevangenheid van een kind.

16. Zie P. Mooren, Langs de lange Lindelaan. Opstellen overjeugdliteratuur en leesonderunls. NBLC, Den Haag I998, p, 9
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TRADITIE EN VERNIEUWING IN DE VOLKSKRANTRECENSIES

Welk beeld tonen de verwijzingen waarvan de kritiek in De Volkskrant
gebruik maakte? De auteurs die Fens in bewonderende zin aanhaalt
zijn: Lewis Carroll, Multatuli (2 keer) en Annie M.G. Schmidt (2
keer). Bresser plaatst de prentenboeken van Buisman in de traditie
van Beatrix Potter, de schrijver-schoolmeester Guus Kuijer in de traditie van Theo Thijssen, terwijl de sympathie met de underdog in
Kruimeloe door hem wordt verbreed tot Andersen. Kromhout hanteert verwijzingen, waardoor de besproken auteurs met de prentenboekenmakers Lobel, Viorst, Andersen, Milne, Grahame, Janosch,
Waechter, Sendak en Ungerer worden vergeleken. Niewold gebruikt
referenties naar Sendak, Ungerer, Lionni, Viorst (2 keer), Bj6rk, Grahame en Lobel als ijkpunt.
Het begrip 'spelen met spelden', waarmee Fens pleit voor een
speelser taalgebruik, past Bresser toe in onderwijs en kunst: de laboratoria van de samenleving. Hij steunt Fens in zijn inzet voor poiEzie als
kinderspel en onderstreept het werkelijkheidskarakter in de verbeeldingswereld van het sprookje. Kromhout trekt de taalkritiek van Fens
door naar enerzijds het samenspel van taal en beeld in het prentenboek, en anderzijds - op het niveau van de gebruiker - naar uitingsvormen die kunstenaars en jonge kinderen met elkaar delen, zoals collagetechnieken en kleurschakeringen, koppoters of grillige lijnen en
spontane schrift- en beeldproductie. Niewold noemt Sendak, Ungerer en Lionni de vernieuwers van het prentenboek in de jaren zestig,
haalt het voorbeeld aan van Dulieu, Lobel en Viorst, en van het boek
Minoes, dat op de kattentoptien niet zal ontbreken.
Met de inzet voor de taal van gans een jong volk ofvoor kathedralen
als tekens van een wereldbeeld maakt De Volkskrant heel wat traditie
tot inzet van het discours, terwijl Krikhaar en Ros tussen I965 en I984
'het traditie-argument' nergens zagen toegepast (pp. I46 en I5I).
Vanuit hun oritntatie op stromingen in de literatuurgeschiedenis verloren ze de verbanden uit het oog die er worden gelegd tussen Multatuli en Annie M.G. Schmidt, Theo Thijssen en Guus Kuijer, en met
het pionierswerk van Jannie Daane inzake leesbevordering. Die traditie werd later geinstitutionaliseerd in de Nienke van Hichtum-, de
Theo Thijssen- en de Woutertje Pieterseprijs (de Jannie Daaneprijs
laat nog even op zich wachten) en weer wat later in de Annie M.G.
Schmidtleerstoel. Fens gaat het daarbij steeds, ofhij nu Lewis Carroll,
Annie Schmidt, Theo Thijssen, een poEziebloemlezing of een kathedraal bewondert, om een gemeenschappelijk erflaterschap van springlevend Nederlands. Dat emancipatoir elan is bij Kromhout soms wat
meer een zaak van louter ambacht (in zi in fulmineren tegen het positieve slot bijvoorbeeld) en soms van zielsverwantschap tussen kunste-
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naars en kinderen. De kinderboekenkritiek in De Volkskrant neemt het
telkens op voor de (maatschappelijke) speld die het gezag van autoriteiten doorprikt en voor figuren als Pluk van de Petteflet die het heft in

Den Haag in eigen hand nemen. De kritiek beperkt zich meer en meer
tot het eigen domein, met Niewold als verrassende uitzondering, wanneer ze in De Volkskrant prikken uitdeelt aan de bovenmeester van die
krant, Jan Blokker.

6.4. NRC HANDELSBLAD: DE CULTURELE EMANCIPATIE
VAN HET CULTUREEL SUPPLEMENT

Goedegebuure vestigt er in een essay, gewijd aan het succes van het
boekenprogramma van Van Dis op tv, de aandacht op hoe in het
redactioneel van de eerste aflevering van het Cultureel Supplement
van NRCHandelsblad (2-IO-I970) cultuurniet langerwordt gezien als
luxeartikel voor een sociale elite, dankzij de invloed van techniek en
massamedia, massale distributievormen en toegenomen welvaart,
hoger onderwijspeil en spreiding van culturele belangstelling.I 7
Als Kousbroek na twintig jaar Cultureel Supplement (26-I- I990)
terugkijkt op het gevoerde redactionele beleid, noemt hij datzelfde
redactioneel curieus in het licht van gangbare twintigste-eeuwse opvattingen over cultuur, omdat de legitimatie van dat supplement werd
gezocht in de culturele emancipatie van het volk: 'Het c s volbrengt
goedbeschouwd het kunststuk om zich met een beroep op cultuur
voor de massa tot de elite te wenden.'
Datzelfde redactioneel maakt ook gewag van recensies van kinder-

boeken en het Cultureel Supplement kan met de fusie tussen de NRC
en het Handelsblad meteen ook beschikken over enige traditie in het
recenseren van kinderboeken: de NRC had met de neerlandicus J.C.
Villerius sinds I 965 de eerste hoofdredacteur van het eerste vakblad,
Verkenningen op het gebied van de jeugdliteratuur, in huis gehaald. Na
Villerius zal vanaf I97I Mischa de Vreede bijna tien jaar lang als kinderboekenrecensente aan de krant verbonden blijven. Daarna breekt
er van I980-I983 een periode aan waarin eerst Anne de Vries alleen
(van oktober I980 tot april I98I) en later het viermanschap Maria
Roscam Abbing, Herman Verschuren, John Verhallen en Anne de
Vries kinderboeken bespreekt. Aansluitend is er gedurende tien jaar van I983 tot I993 - weer slechts 66n recensent aan het woord: Bregje
Boonstra.
I7 J. Goedegebuure, ' I6 maart I983: Eerste uitzending van het televisieprogramma
"Hier is Adriaan van Dis" - De invloed van de media op het literaire bedrijf, in:
M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
Groningen (Martinus Nijho fD I993, PP· 846-852

205

EERSTE PERIODE:

I97O-I980

In de vertrouwde traditie van de panoramische sinterklaasrecensie
maakt Villerius op 30-IO-I970, ruim op tijd vooreen cadeautip, de seizoensbalans op: hij bespreekt 24 boeken zonderookmaar 66nmoment
de greep op het geheel te verliezen, en logenstraft daarmee een puur

kwantitatieve defini8ring van de stapelrecensie. Alles voor Un pannekoek van Carle wordt als stapelverhaal, samen met de bewerking van
een sprookje van Andersen door Laimgruber en van een fabel van La
Fontaine door Wildsmith, tot het prentenboekgenre gerekend, waarin
Lemniscaat een zekere traditie heeft opgebouwd. Het bekroonde De
zoon van de woordbouwer legt hij opzij als 'een ongeinspireerd, humorloos, armetierig bedenkelseltle [...] met veel ongenietbare symboliekerigheid van de kouwe grond'. Hartverwarmend vindt Villerius de
humor en de weemoed, de satire en de poetische vertel- en tekentrant
in De kleine brultijger en De man op de kraan van Zimnik. Het opdringerige, hemelse optimisme van de Zondagsschoolserie Wees blij ruilt hij
graag in voor het aardse varkentje Valentiin dat zo diep wegzakt in de
hemelse modder. Bij elk nieuw deeltje van Beatrix Potter wordt hij 'in
alle stilte een heel klein beetje verliefd', terwijl weinig regels in de poeziebundel Het liedje van verlangen van Jo Kalmijn-Spierenburg kans
maken om klassiek te worden. Verhalen uan de spinnende katervan HarriEt Laurey, dat als beste boek van het jaar is bekroond, is voor een hogere minimumleeftijd dan staat aangegeven en van de nieuwe, bijzondere Astrid Lindgren verwacht Villerius dat die meer meisjes dan jongens zal aanspreken. Op 2-4-I97I, in zijn laatste recensie, kunnen
Russische prentenboeken en het prentenboek Hetpoppenfeest van Annemie en Margriet Heymans op de warme instemming van Villerius
rekenen.

Op 8-IO-I97I noemt Mischa de Vreede het verhaal over Barbapappa
een klassiek verhaal van een eenzaam iemand op zoek naar nog zo

iemand, zonder te vermelden dat het om een prentenboek gaat. Op
29-IO prijst ze Prikkebeen aan, maar niet als prentenboek, zoals pas
veel later zou gaan gebeuren:8 Op I2-II wordt Pluk van de Petteflet
begroet als een indringend beeld van de eigentijd. OP 3-I2 moetvoor
kinderen die nog niet kunnen lezen de tekst van prentenboeken eenvoudig zijn en in grote letters gedrukt (alsof ze die wel kunnen lezen),
wordt Harkiln de vos die zich niet vangen laat van Burningham als spannende vossenjacht te Engels gevonden voor Nederland en kan Witte
zzuanen zwarte zzuanen als 'echt samendoe-boek' familiale evergreens
helpen ontstaan.
I 8. B. Boonstra, N. Matsier, M. Roscam Abbing en M. de Vos, De aUermooiste boeken
voorkinderen. Van Rupsje Nomtgenoeg wt Kees de,longen. De Bijenkorf, Amsterdam
I99I.
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Op 24-3-I972 prijst De Vreede de legende Varenka van Bernadette
om het vredesmotief, maar zonder het te typeren als een prentenboek.
Dat etiket krijgt een maand later wel Het poppenfeest van Annemie en
Margriet Heymans, waarin katten de lekkernijen soldaat maken en de
poppen de stuipen op het lijf jagen. Informatieve series als Spelenderbelang: 'een
zuus leren van Gottmer heten op I 9-5 van emancipatorisch
kind wat uit boeken weet te halen wat hij weten wil, zal zich altijd kunnen redden: OP 3-I I wordt bij Dat is heel wat vooreen kat, vindje niet?
van Viorst de verwachting uitgesproken, dat het idyllisch begraven
van een poes in een grote tuin eerder aan rouwverwerking zal bijdragen dan wanneer de gemeentereiniging kadavertjes in een bruine jutezak komt ophalen. Laat kinderen nooit op straat in een doos kruipen,
zo waarschuwt De Vreede op I.7-I I naar aanleiding van het prentenboek

Fluiten naar Flippie van

Ezra Jack Keats,

en

op

24-I I

lenen de

prentenboeken van vroeger zich veel beter voor herhaald, extensief
lezen dan de moeilijke tekst in het prentenboek van Marguerite
Duras.
OP 7-9-I973 spreekt uit het documentaire en gefingeerde Schersboek van Robinson Crusoi van het echtpaar Politzer een volwassen
toon.

Max en de Maximonsters van Maurice Sendak was, zo schreef De
Vreede in een expliciet evaluerende verwijzing op 4-I-I974, het sein
voor vele monsterboeken en tot die traditie horen ook, zo blijkt op 7-6,
Hetgoedige monstervanVelthuijs en Iggekje Piggeltje Pop of hetlevenmoet
meer waard zO.n van Sendak. De Anti-Piet de Smee,poets van Waechter
richt zich tegen stoute ouders en tegen de maatschappij met haar dubbele moraal (I2-4). Tafekie dek je blijkt op 2I-6 een antikapitalistisch
sprookie. Jan Klaassen en het roverskind van Margriet en Emily's eivan
Annemie Heymans doen uitzien naar een nieuw prentenboek, maar
dan weer van hen samen (I 7-5)· De vreselijk verlegen vogelverschrikker
van Donker/Eykman doet denken aan de wijze waarop Aart Staartjes
de bijbel presenteerde (24-5)· Op 8-II wordt gesignaleerd dat de
absurdistische etiquetteboeken Wat doe je dan? en Wat zeg je dan? van
Sendalqoslin pas tien jaar na hun eerste uitgave de traditionele rolverdeling in Nederland zijn gaan ondergraven. Op 2I-I I wijst De
Vreede op eenzelfde geest in De Dwerg-prentenboekjes van Sendak.
Op 6-I2 prijst ze Het prentenboek van tante Pau van Leonard de Vries
aan als Boek van de Maand. Op 20-I2 wiist ze als alternatief voor het
kerstmaal op de strip van Windsor M. Cay, Dromen van een smulpaap.
Gezien hun hoge prijs, meent De Vreede (3I-I-I975) dat uitgevers
prentenboeken steeds meer afstemmen op een ouder publiek dat volwassen onderwerpen aan kan zoals de tegenstelling tussen rijke en
arrne landen in De grote Viuat van Bouhuys en Loerakker, en in De grote Veelvraat van Foreman, waarin koning Veelvraat ook na hongers-
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nood en oorlog niets ziet in een oplossing: 'Vrede? Wat is dat voor iets?
Kun je dat eten?' In Jantien Buismans debuut, Meneer Lakoen, doet
waarschijnlijk de zwerftocht van een man met zijn dieren denken aan
dr. Doolittle en Bleekers zomer (7-2). Dikke boeken zijn uit de gratie en
prentenboeken waar je niet te groot voor bent zijn in de mode, zeker
wanneer die boeken oudere kinderen en andere gezinsleden stof tot
nadenken geven, zoals De bu#dozer schu uerder Of de verandering van
hetlandschap van Jorg Miiller (30-5)· De wijze waarop in Zeralda's reus
van Ungerer de reuzen zich door de kookkunst van Zeralda laten
afhelpen van de gewoonte om kinderen op te eten, heet kostelijk, maar
tegen het zere been van feministen (6-6). Over het thema circus zijn
negen boeken voorhanden, die kinderen van alle leeftijden leerzaam
onderhouden (II-7). Daartoe behoren onder meer De schimmel van
Zimnik en de prentenboeken Circus van Bruna, Simp de kanonskogel
van Burningham en Hollidee de circuspony van Margriet Heymans (I87). Vertrossing van het dure prentenboek spreekt volgens De Vreede
uit de sprookjesbewerkingen van Svend Otto, waarop De kleine reus
een gunstige uitzondering vormt (3-IO). Ze heeft het hart verpand aan
jongens die dollen en dus ook aan het prentenboek Hoe Tom zoon uan
kapitein Najork en zijn gehuurde sportlingen van Hoban en Blake, met
een schoffie dat gaat'drekken' of 'glijbal' spelen (I4-II). Van deprentenboeken voor jonge kinderen van Burningham en Buisman wordt
Kees en Kee(ie zo samengevat: 'Ze gaan uit elkaar, verlangen naar elkaar, en komen dan weerbij elkaar om weer gelukkig te zijn.' OP 28-II
wordt, zonder dat de naam prentenboek valt, Het kameleon is in de war
van Carle te voor de hand liggend gevonden, Het schetsboek van Robinson CrusoE van het echtpaar Politzer aangeprezen voor onderbouwleerlingen die van geschiedenis houden, en erop vertrouwd dat De stad
van Macaulay kan volstaan met de vermelding van de auteur, die al
bekend is van De kathedraal. Voor de kerst wordt Het Kerstverhaal van
Felix Hoffmann gekwalificeerd als 'zeer bijbelvast' prentenboek, een
kerstvertelling van Lindgren als'niet religieus', de strips Father Christmas en Father Christmas goes on holiday van Briggs, en Wolwerkjes'om
zeedin van tijd te doden' (I9-I2).
OP 30-2-I976 worden de boeken van Beskow als prentenboek
geclassificeerd. OP 7-5 is Een reis door je lichaam 'een wetenschappelijk
prentenboek', ook al zakken rode bloedlichaampjes in rode overalls en
met zuurstofcilinders op de rug de bloedrivier af. Op 20-8 komt dr.
Seuss met zijn eerste leesboeken tegemoet aan de leeswoede van kinderen voor wie, zodra ze de kunst van het lezen beheersen, geen
opschriften op trams, etiketten op jampotten of koppen van kranten
meer veilig zijn. Op 26-I I worden als boek voor in de schoen twee

titels van Goodall genoemd, vier Gouden Boekjes en de heruitgave van
Dulieus Paulus de hulpsinterklaas.
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Links: Rie Cramer,Augustus, rechts: Ichikawa, In de lente en de
zomer, in de he,fst en in de winter

Op 25-2-I977 doet Waar is het noul van Kimura denken aan Foreman, en Ichikawa's In de lente en de zomer, in de he«st en in de winter aan
Rie Cramer. Op 8-4 wordt de poezie van Wilmink in het prentenboek
Wie dit leest is her vierde beestvan Gernhardtgeprezen. Op 29-4 wijst De
Vreede naar aanleiding van Geen slechtjaar van Johanna Reiss op het
feit dat kinderen met onbegrip kunnen reageren op de herinneringen
van ouders aan kamp en onderduik. Op 23-8 wordt de pocketserie van
Bruna met vijf klassieke prentenboeken gekritiseerd vanwege het te
studieuze nawoord en de te klein afgedrukte tekst en vanwege het antisemitisme in Max en Maubts van Busch: 'Al die Duitstalige kinderen
die Buschlezend zijn opgegroeid, ik moet er niet aan denken!' De
bekroning van Tom Tippelaar is voor De Vreede aanleiding om nu eens
de roe te hanteren: 'Ik zou het niet gauw aan een kind cadeau doen
[...]. Er zit zoveel rood en zwart in; het is zo vlezig; ze zien er ziek uit,
de mensen in dat boek [...] ik houd niet van flaporen die alles horen; ik
houd niet van neuzen zonder gezicht eromheen. [...] En een cactus
die poeptus heet en een man met drie piemels en zo.' (28-II) Voor het
kerstfeest worden prentenboeken aanbevolen over een traditioneel
Engels kerstfeest, over een koningszoon die een ster achterna gaat en
zijn mooiste speelgoed weggeeft aan de nieuw geboren Koning en
over de oudtestamentische voorgeschiedenis (I6-I2).
Op I I-2-I978 hing er kennelijk sneeuw in de lucht; reden genoeg
om in te haken op de strip Een winter van zueleer van Goodall en het
prentenboek Jaargetijden van Burningham. Het nieuwe geluid van
Lotus bestaat uit andere prentenboeken dan de doorsnee, bijvoor-
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beeld over het thema Het zoarte schaap, een boek van E. Schmidt, en
Siaantje Drunenkruidvan Walta en Vanriet, met'Tom Tippelaarachtige prenten' (I7-2). OP 3-3 bespreekt De Vreede de prentenboeken De
laatste boom van Zavrel en Eerste verhaal en Tweede verhaalvan Ionesco
('lekker nonsensicaal en met veel absurde opsommingen waar veel
kleine kinderen dol op zijn'). Op een poie van Frankel deelt met Hoe
olifantjes leren tellen van Heine de zorg voor de drollenproductie (7-4)·
Waechters satire in De monsterspelers met klopmonsters als vaders en
parfum- en poetsmonsters als moeders wordt met de Busch-achtige
tekeningen opgevat als 'haat en nijd' en zijn verzameling 'griezelige
grappen' staat ver af van het veel minder kille en autoritaire Nederlandse opvoedingsklimaat. Op I4-4 wordt met Pelgroms terugblik op
De kinderen van her Achtste Woud en met de documentaire Dejaren'40_
'45 van De Bezige Bij vooruitgelopen op de komende Dodenherdenking. Op 2-6 attendeert De Vreede in De reis van Anno op de bijbelse
scune van 'een vrouw die zich baadt in een tobbe met tegen de muur
op een ladder een gluurder'. OP I6-6 hebben de door Lotus uitgegeven prentenboeken Berencircus Zampano, Ik zeg, je bent een beer en Het
grote Janoschboek 'iets van Sendak'. Op IO-I I wordt Het telboek van

Anno bewonderd om het schilderachtige van het landschap, en niet
om de verbeelding van de genesis van het getal.
Op 26-I-I979 heet Wat staat er op Rosies deurvan Sendak'een lichtvoetig boek, zonder al die moderne problemen' en De sneeuwman van
Briggs een droom van een ontmoeting met de sneeuwpop. Op 2-3
wordt De boeren in de wate,put van Waechter een weinig vrolijkmakend
prentenboek genoemd, waar kinderen bij het lezen spoedig de brui
aan zullen geven, maar het gaat dan ook om een navrant beeld van'het
slachtvee' in de oorlog. Yan Olifant van Wilmink/Bertrams doet denken aan het soortgelijke Hoe olfanties leren tellen van Heine (IS-5). De
prentenboeken De molenaar en De ulinderuerzamelaar van Testa staan
voor 'grote-mensen mooi', terwijl Kellogg met jongetjes, knaagdieren, katten en monsters in De boomgaardkat, Het eiland van de Skog en
Je zou Herbem huis eens moeten zien de jeugd bedient (8-6). Op 6-7
wordt aangeraden de rugzak te vullen met onder meer Een vakanne
van weleer van Goodall en Alle dieren van de mige berm van Buisman.
Op 2-I I ervaart De Vreede de feministische prentenboeken De udf
vroumen van Ziluerbaard en Dagpop van uitgeverij Sara als geestig en
hun boodschap als niet te dik er bovenop, de tekst van De heksentuin
van Postma als zwak, Knu#el van Hughes als hartveroverend en het
rebusverhaal De appels zun weg als spannend om te herkennen en te
tellen. Op 23-I I biedt in Odette, lente in ParOs van Fender/Dumas de
hoed van de oude man in zijn laatste lente voor een paar vogeltjes het
eerste lentenest, laait in Zwart op wit van McKee standsverschil op tot
een conflicthaard, terwijl Janosch in De muts heef rode sokken aan en
0, wat mooi is Panama de weg wijst naar het geluk.
2IO

Op 25-I-I98O worden de herinneringen van Mance Post aan haar
jeugd bij de Jordaan in Ik zuoonde in een leunstoel geprezen als 'een dier-

baar boekje'. Op I-2 worden de illustraties in Veel groter dan Martin
van Kellogg beeldschoon geacht. Op 29-2 wijst De Vreede Montag,
die in zijn column geen muizen van allure in de wereldliteratuur kon
vinden, op De charge van de muizenbrikade van Stone/Ross, Her eiland
van de Skogvan Kellogg en de Muizenverhalen van Lobel. In die prentenboeken leveren zeshonderd muizen met succes slag tegen hun
aartsvijand: de katten; slaat een feestend muizengezelschap op de
vlucht voor een kat en is het vertellen van verhalen hdt middel om aan
de soeppot te ontsnappen. OP 9-5 geven de prentenboeken over
Koning Rollo van McKee, Het blikkerende un:,form van Van Bilsen en
Cedar, 7oachim de douanebeambte van Baumann en Het lapjesja€ie van
Turin een onverwacht inkijkje in paleizen: de eerste koning leert
veters strikken, de tweede koning verbergt onder het blikkerend uniform een zachte inborst, de derde is en blijft een tiran en de vierde
trouwt als muzikale koningszoon met een timmerend meisje. OP 3-IO
vindt ze dat Mance Post - nogal onverwacht, gelet op haar recensie de Gouden Griffel had verdiend en nietJoke van Leeuwen. Haar tekeningen vindt ze 'heel knap en leuk, maar ze is niet erg origineel. Ze
doet me te veel denken aan de zusjes Heymans bijvoorbeeld, aan
Eyzenbach en soms ook aan Peter Vos. Enfin, je kunt slechtere tekenaars als voorbeeld nemen.' De Gouden Griffel was volgens haar wel
op zijn plaats geweest. Op I.7-IO roept het prentenboek Vooruit, zue
gaan schatgraven van Janosch de spreuk in herinnering: 'delven wij
waar wij staan, want waar wij staan is Klondike'. Dat parool uit haar
jeugd citeert Mischa de Vreede op het moment dat ze in de krant haar
Waterloo vindt en er voor haar niks meer te schatgraven valt.
Recenseren is voor De Vreede een vorm van consumentenvoorlichting, en die opvatting verplicht tot de presentatie van veel boeken in
een thematisch kader, fictie en non-fictie, knutselboekjes en triviale
literatuur en tot aandacht voor de'gout de necessit6'. De Vreede heeft
met die op de lezer gerichte formule niet zozeer de gretige lezer die
onder alle omstandigheden een boek onder handbereik houdt voor
ogen, als wel het kind dat moet worden verleid met actie en avontuur,
veel dialoog en veel plaatjes, met boeken in de schoen, onder de
boom, bij het begin van de vakantie of op 4 mei.
De besprekingen bestaan vooral uit navertellingen, raken bij een
veelheid aan titels al gauw zonder bezield thematisch verband en
bevatten kritiek op trends of bekroningen zoals in het geval van Tom
Tippelaar. De Vreede heeft volop aandacht voor het prentenboek,
maar ze gebruikt dat etiket willekeurig, geeft de leeftijdsaanduiding
incidenteel aan en hanteert nogal eens typeringen als een lust voor het
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oog of beeldschoon. Verwijzingen naar ander werk bestaan vaak uit
'doet denken aan' of kwalificaties als 'Sendak-achtig goed als men
begrijpt wat ik bedoel' of'Janosch die iets van Sendak heeft'. Ongefundeerd bleef haar uitspraak dat het antisemitisme van Busch in het
werk van Waechter terugkeerde vanwege de overeenkomst in tekenstijl. De overeenkomst tussen Hoe 04fanties leren tellen van Heine en
Jan Olifant van Wilmink is thematisch van aard, die tussen Kimura en
Foreman en tussen Ichikawa en Cramer stilistisch. De enige verwijzing van literair-historische aard is die naar *fax en de Maximonsters
van Sendak als begin van een rage in monsterboeken. Samenvattend
kunnen we zeggen dat de referenties van De Vreede zelden het nieuwe
aanbod op de wijze van Rosengren en Eliot vergelijken met de literaire ofpictoriale traditie. Haar associaties vormen soms een eerste begin
voor het opsporen van zulke overeenkomsten, haar pragmatische vergelijkingen bieden af en toe een ijkpunt om algemene lezersreacties op

het spoor te konnen.
De Vreede vereenzelvigt zich veelal met lezers die nog maar weinig
literaire competentie kunnen inbrengen. Ze neemt het op voor kinderen die niet houden van het open einde in de boeken van Paul Biegel:
'Ze blijven met een onbevredigend gevoel achter. Ze zouden in dit
geval liever zien dat de kinderhelden gewoon veilig bij hun ouders
thuisgekomen waren: (20-I I-I97I) Wanneer ze met het moderne,
moeilijke kinderboek de lat wat hoger legt, waarschuwt ze met de uitdrukking 'streng boek' voor wat er te wachten staat. De Vreede kiest
vooral de kant van het naieve lezen van een kind en is gespeeld nakf
wanneer ze andere kinderen waarschuwt voor het onberekenbare van
beren als Paddington. Vanuit het meisje dat ze zelf ooit was kritiseert
ze de bloemlezing Goedemorgen welterusten. Poazie voor kinderen en
andere volwassenen van Fens als te weinig toegespitst op hoe adolescenten zichzelf in poazie kunnen herkennen:
'Las zelf in de brugklas De idioot in bad van Vasalis voor. Ik bedoel
maar: jonge mensen doen meer dan begrijpen, kijken en spelen. Ze
beginnen te beseffen dat er onoplosbare problemen bestaan, ze kijken
het liefst en het meest bij zichzelf naar binnen en hun spel is allengs
steeds ernstiger geworden. Ze kennen gevoelens van verliefdheid,
eenzaamheid, van onbegrepen zijn en ze zoeken een eigen identiteit.'
(5-I2-I975)

TWEEDE PERIODE:

I980-I990

Anne de Vries noemt enkel de boeken van Peter Spier expliciet prentenboeken. In de recensie waarin De Vries die boeken bespreekt,
introduceert hij zicllzelf als degene die zijn 5-jarige zoon De koe die in
het water viel voorleest, die niet blij is met het cadeau Hoe spreekt hij
dan.> en die het verhaal Wat zullen ze blzy zijn.4 waarin twee onderne-
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mende kinderen het hele huis van kleur doen verschieten, al te voorspelbaar vindt. Hoofdschotel van zijn bespreking vormt Mensen, mensen, wat een mensen, dat fraai wordt getypeerd als 'een loflied op de
variatie' (I7-4-I98I).
Steeds betrekt De Vries eerder of soortgelijk werk bij zijn op boek of
lezer gerichte recensie en zelden doet hij dat zonder historische
dimensie. Zelfs boekgidsen krijgen rond sinterklaas een historisch
cachet met de naam die Nienke van Hichtum aan haar recensierubriek in Her Kind gaf: 'Welke boeken zullen we met Sint-Nicolaas
aan onze kinderen geven?' (28-II-I980). De verwijzing bij Eend op de
pot van Nannie Kuiper naar Dr. Spock is waardeverkleinend en de
dichtbundel voor peuters van Els van Delden kan niet in de schaduw
staan bij de twee bundels waarmee Miep Diekman een begin heeft
gemaakt met poEzie voor peuters (8-IO-I982). Expliciet evaluerend is
De Vries als hij Jonathan van Guus Kuijer een broertje noemt van
Kees de Jongen (8-3-I98I) en Joost van Peter van Gestel met Dik
Trom van Kievit een bijzonder kind ('dat is ie') noemt (4-9). Dat de
literaire traditie hem aan het hart gaat, blijkt verder uit de grote stukken waarin hij de pedagogische literatuurtheorie van Dasberg en de
filologische herbronning van het sprookje door Hulsens met instemming bespreekt, ofwanneer de receptologie van de werkgroep Het kinderboek vanuit een andere hoek

en van

auteurs

als

Dolf Verroen heim-

wee bij hem oproept naar de moralisten van vroeger: 'naar W.G. van
der Hulst, die zijn moraal verpakte in zulke meeslepende verhaaltjes,
en naar Hieronymus van Alphen, die althans heel helder schreef. Bij
hen maakte de moraal een doorleefde en authentieke indruk, bij Verroen is het een kunstje' (9-Io-I98I). Dit waardeverkleinend commentaar vult hij nog aan met een citaat van Busken Huet, die geen moeite
had met moraal in de kinderliteratuur wanneer die maar goed wordt
ingekleed. Kortom, met De Vries is een onderzoeker aan het woord
die de traditie van de vaderlandse kinderliteratuur inzet als toetssteen
voor de literaire actualiteit.

Maria Roscam Abbing schreef al sinds jaar en dag bij speciale gelegenheden als een eeuwfeest of een tentoonstelling grote stukken over klassieke kinderboekenauteurs, voordat ze zich binnen het viertal recensenten vooral met prentenboeken zou gaan bezighouden. In haar
recensies brengt ze als geen ander door een boek te kraken ofte prijzen
in kort bestek een koopadvies uit, want in vijfbesprekingen wordt over
29 prentenboeken een oordeel geveld.
Op 24-7-I98I beschouwt ze het prentenboek Menno is een meisje
van Tomie de Paola als een boek over een homofiele kleuter en als het
nieuwe gat in de markt; voor de tap- en balletdansende hoofdfiguur
heeft ze geen greintje sympathie. Op I I-9 zijn twee prentenboeken erg
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geestig en goed getekend (Blijven jullie maar beneden van Shirley Hughes en Pak 'm Pinkerton van Kellogg, over'een jeugdige Deense dog
met leer- en gedragsstoornissen') en vindt ze in De bergprinses en de
maanprins van De Paola de huisvestingsproblemen saai, verstoken van
spanning en zonder moraal, en de pastelkleurige gestileerde personen
maar nauwelijks mensen. Tomte Tummetot van Lindgren en Wiberg
noemt ze slaapverwekkend, De heksenhoed van Dermer en Meeuwissen zo dood als een pier en Inspecteur Kaasjager van Stone en Steadman in woordspelingen te moeilijk voor jonge kinderen en als schets
van de zelfkant van muizenland voor volwassen lezers te geestig getekend om zich te laten ontgaan. OP 30-Io herinnert ze aan bepaalde
jurken op straat die de reactie oproepen: 'welke vrouw heeft dat kreng
bij haar volle verstand uit alle andere gekozen, betaald en smiespelend
mee naar huis gedragen'. Dat oordeel treft het prentenboek Het spoortie in het bos. Het beweegboek De bO' en de beer van Carle leert ze te
demonteren 'voor het geval je kind het onverhoopt cadeau krijgt', en
in een boek over de watermuis blijkt ze niet geinteresseerd. Met
Livingstone door Afrika van Ceserani en Ventura is niet spannend verteld, maar wet fraai om te zien. Helemaal uerkikkerd van het echtpaar
Schubert dekt niet helemaal de lading, De gelukkige pn'ns van Oscar
Wilde zou de hare kunnen zijn, wanneer hij nog hier op aarde zou
komen opdagen. Goeiemorgen van Ormerod blijkt het boek waarvan ze
met alle rituelen van het wassen en aankleden, eten en spelen van en
met een klein kind maar niet genoeg kan krijgen: 'Om duizend keer te

kijken met iemand van drie.'
Op I 6-4-I982 merkt ze over de vijf peuterboekjes van Oxenbury op
dat de prentenboekjes grapjes genoeg bevatten om tegenwicht te bieden aan al het brave. Van Beregoed van Wildsmith kan het verhaaltje
over de ballonvaart de prenten maar met moeite bij elkaar knopen. In
dit boekje zit een muisje verborgen van Felix en De grote groene muizenramp van Dupasquier zijn tekstloze prentenboeken, terwijl ze het bij
elkaar horen van woorden en boeken zo'n sympathieke conventie
vindt. Het eerste boek is in haar ogen zonder ophef en geslaagd, het
tweede in alles het tegendeel. Het met handen in verf uitbeelden van
doodenge dieren in Allerhande dieren doet haar niet veel minder gruwen dan Het nieume drakenboek van Schmugner, dat aan de zorg voor
het milieu het griezelgenot van het drakenverhaal heeft opgeofferd.
Bovendien vindt ze 'al die uitzichtloze vervuiling eentonig en belastend voor lezers die er nog jaren lang niks aan kunnen doen'. De mijonair en de tovennuis van McCrum en Foreman noemt ze prachtig van
kleur en belichting en het verhaal over de tovermuis die, opgekocht
door de miljonair, van heimwee wegkwijnt op de paarse achterbank
van een Rolls Royce een schitterend circussprookje.
Op I 6-7-I982 bespreekt ze de vier prentenboeken waarmee Alfaen-
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ger kinderen stimuleert tot musiceren en dansen, toneel en circus spelen. Zelf is ze ervoor om kinderen in het geniep op creatieve ideeen te
brengen en vindt ze zijn aanpak opdringerig ('Hij gaat pal voor zijn
lezers staan, kijkt ze stralend in de ogen en joelt: Bedenk nu zelf eens

een apennummer'), maar enig succes sluit ze toch niet uit: 'Hij lijkt op
de enthousiaste, wat excentrieke onderwijzer die wild schetsend op
het bord bijna de hele klas ver achter zich laat, maar tegelijk op een
enkel ontvankelijk kind meer indruk maakt dan het meest uitgekiende
lesmateriaal.'
John Verhallen bespreekt vooral boeken voor de bovenbouw van het
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met
twee prentenboeken als uitzondering: Brammert en Tissie als straatmuzikant van Vincent en Miki, waar ben je? van Tsutsui. Het eerste
noemt hij een Engels aandoend Frans prentenboek, in het tweede
prijst hij de trefzeker uitgebeelde paniek die Asa overvalt, wanneer ze
tijdens het tekenen voor haar zusje niet heeft gemerkt dat ze is weggelopen. Verhallen verwijst nergens expliciet naar de literaire traditie, al
vormt de herdenking van de Tweede Wereldoorlog zelf al een traditie
apart, die dan ook in twee besprekingen volop de aandacht krijgt, al
gaat hij voorbij aan prentenboeken over die periode.19 Twee keer past
Verhallen een referentie toe, naar Pipi Langkous en naar Dickens,
maar zonder dat daarbij een prentenboek in het geding is.

Herman Verschuren heeft op I 2-I I-I 982 oog voor zowel het literairepisodische als het educatieve in 8 prentenboeken van Anno. Hij
maakt twee keer gebruik van een verwijzing, zowel naar de literaire als
naar de kunsthistorische traditie, waarbij het steeds om iemands stijl
gaat. De eerste keer worden boeken van Zimnik, overigens niet als
prentenboek, zeer gewaardeerd om hun samenspel van tekst en beeld,
de sceptische eenzelvigheid van de hoofdfiguren ('een loflied op de
onveranderlijkheid') en hun simpele, vertrouwelijke spreektaal als die
van vrienden onder elkaar ('loflied op de vriendschap'). Die spreektaalstijl wordt met een waardevergrotende verwijzing aan Andersen
toegeschreven (I9-6-I98 I). De tweede keer wordt, in een expliciet
evaluerende vergelijking, gezegd dat de prenten van Fabels van Lobel
'een plaats verdienen in dezelfde galerij waar ook Grandville thuishoort'.
Illustratief voor de literatuuropvatting van Verschuren is de recensie Van 9-10-I98I over de werkgroepen die zich door de tijd heen met
19. Zie daarvoor: I. Abram en P. Mooren, 'Prentenboeken en Holocaust. Opvoeding
na Auschwitz', in: Literatuur zonder leeftijd, voorjaarsnummer I998, pp. 55-76; ook in:
Mooren, Langs de lange Lindelaan, I998 (n. I6),pp. II2-I25.
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het kinderboek hebben beziggehouden. De naam van De kleine vuurtoren vindt hij veelzeggend: 'er moet gewaakt worden' zoals men ook
na de omdoping tot de Boek en 1eugd-gids is blijven doen als 'een
baken dat schipbreuk op de verraderlijke kust van strips en stuiverromannetjes moest voorkomen:2° Die zorg ziet hij bij voorkeur vervuld door middel van'spelen met taal, liever nog: toveren met taal'.
Bregje Boonstra is in de periode I9831993 de kinderboekenrecensent
van NRC Handelsblad. In het navolgende overzicht wordt vanwege de
vergelijking van de critici in beide kranten de periode na I990 niet

meer opgenomen.
Boonstra begint als criticus in het voorjaar van I983. Haar eerste
recensie over prentenboeken op I.7-6 gaat over Ha regent, het zegent
van Peter Spier, twee delen van de Brammen en Tissie-serie van
Gabrielle Vincent en De gele draad van Annemie en Margriet Heymans. De rode draad in deze bespreking vormt de opklimmende complexiteit op tekst- en beeldniveau: het tekstloze eerste boek geeft de
kleuter vrij spel om zelf het verhaal te 'lezen', de tekst van Vincent is
van zo ondergeschikte betekenis dat die nauwelijks een (belemmerende) rol speek, terwill de tekst in De gele draad juist afteidt van de visuele ontdekkingstocht. Het eerste boek voert langs 'schuilende vogels,
platgeslagen bloemen en bedruppelde spinnewebben'. Het tweede
brengt een goedmoedig soort Bruintje Beer van middelbare leeftijd en
een ondernemend muizemeisje, weggelopen uit Beatrix Potter. En in
het derde boek banen twee zusjes zich letterlijk tegen de klippen op
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breiend een weg door de wildernis van het landschap. Alleen bij het
tweede boek plaatst zij de hoofdpersonen met een expliciet evaluerende verwijzing in de literaire traditie.
In de recensie die in haar geheel gewijd is aan Aap en Beer van Wim
Hofman (I9-8) wordt in een notendop geschetst hoe het abc-boek
steeds minder accent legde op het nuttige en des te meer op het aangename, en hoe - een expliciet evaluerende verankering in de internationale traditie van het abecedarium - alle grote illustratoren in het
buitenland (Sendak, Carle, Anno, Burningham) zich uitgedaagd wisten door de arbitraire volgorde van het abc. Het verhaal dat Hofman
daarvan weet te maken is behalve een inwijding in het alfabet ook een
verhaal om aan kleuters voor te lezen en een eerste leesboek voor
beginnende lezers. Later zal Boonstra deze bespreking, samen met die
van andere abc-boeken, hervatten in haar essay 'Alfa en Betje op het
groene gras'.2I
Op 23-I 2 worden de voelprentenboeken Wat is dat? en Pak me dan
van Virginia Jensen geschikt genoemd voor het lezen met de vingers,
om zelf te lezen voor kinderen met een beperkt gezichtsvermogen en
voor andere jonge kinderen om tastenderwijs te ervaren hoe spannend
het is om een boek zo te lezen en wat een beproeving het is om blind te

zijn.
20. H. Verschuren, 'Groeiende belangstelling voor her kinderboek', in: A. Moerkercken van der Meulen & H. Spelbrink (red.), De wereld van her kinderboek.

Groningen (Wolters-Noordhoff) I982, p. I8.
2 I. B. Boonstra,'Alfa en Betje op het groene gras. Oorspronkelijke Nederlandse AB C boeken in de twintigste eeuw', in: J. ter Linde, A. de Vries en D. Welsink (red.) A is em
aapje. Opstellen overABC-boeken van de viynende eeuze tot heden. Amsterdam (Querido)
I 995, PP
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Zimnik, De beer
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Op I-6-I984 blijft het in de lof over Kleine Sofie en Lange Wappervan
Els Pelgrom en The Tjong Khing niet bij een waardevergrotende vergelijking met een enkele literaire voorganger: 'Andersen, Grimm, het
werk van Reiner Zimnik, Baums Tovenaar van Oz en Astrid Lindgrens Gebroeders Leeumenhart. Het boek van Els Pelgrom

ligt

veran-

kerd in tradities. Daaruit stammen ook figuren als de Domme August
en de Dood, de volkse elementen en de humor.' De recensie van met
name De verschrikkelijke blikjes-generaal en de oude ijzeren dame zet de
viriele, oude ijzeren dame (Thatcher) uit beide borsten vuur spuwend
tegenover het slagveld: een contrast van grove lijnen en schreeuwerige
kleuren met sobere krijt- en potloodtekeningen (2-II).
De schrijver van een informatief kinderboek is volgens Boonstra
een schaap met vijf poten, want zo iemand moet 'veel van zijn vak
weten, veel van zijn vak houden, kinderen als volwaardig publiek
beschouwen, een goed onderwijzer zijn en liefst ook nog kunnen
schrijven'. Midas Dekkers blijkt dat in Kjken metje handen zo goed als
allemaal in huis te hebben en dat geldt in iets mindere mate voor de
besproken fotoprentenboeken van Meulenhoff (I4-I2). Het prentenboek Derk Das bliift altijd bij ons van Susan Varley roept de herinnering

wakker aan de dood in het Franse prentenboek De man die zichzelf
weggafvan Rozier en, in een expliciet evaluerende verwijzing, aan de
intimiteit van Shepards illustraties in De zoind in de zuilgen van Grahame en aan de prentenboeken van Beatrix Potter (2 I-I 2) .
Op IS-I-I985 wordt De sneeuwman van Briggs 'een leeftijdsloos
boek over een tijdloos onderwerp' genoemd te midden van andere
klassieke boeken over dit onderwerp. Op 29-3 is het prentenboek
Selim en Suzanne een voorbeeld van de botsing en de verzoening van
verschillende culturen. Op I 2-4 zit de kameleontische collagevorm
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van Lionni als gegoten voor wie onzeker is en zoekt naar de eigen identiteit. Daarvoor is het prentenboek Frederick zowel het ideale voorbeeld als, in een expliciet evaluerende vergelijking, een variant op De
krekel en de mier van La Fontaine. Op I5-I I wordt naar aanleiding van
Deesje gewezen op het dubbeltalent waarmee Joke van Leeuwen het
kijken en lezen van kinderen tegelijk aanspreekt, zoals eerder in Een
huis met zeuen kamers en De metro van Magnus. Toch wordt daarbij niet
aan prentenboeken gedacht, terwijl Joke van Leeuwen zichzelf wel in
die traditie vindt thuishoren.22 Later wordt opgemerkt dat'een van de
meest interessante en meest typerende

lijnen in de Nederlandse

ieugdliteratuur van Annie M.G. Schmidt via Guus Kuijer in de richring van Jokevan Leeuwen loopt'.23
OP 3I-I-I986 voegen de bewerkingen van Svend Otto weinig toe
aan de fabeltraditie van La Fontaine, terwijl Lobel in De spnnkhaan
met dit beest op hoge poten een naturel model heeft gevonden voor
het neurotische, moderne leven. Bij Otto gaat het om een waardeverkleinende, bij Lobel om een waardetoekennende verwijzing. Op 7-2
prijst Boonstra in Platvoetje de magische wereld van het echtpaar
Schubert als een wereld vol verrassingen voor jonge kinderen dankzij
het onverwacht opduiken van geliefde helden uit eerdere prentenboeken als Raaf, Krokodil en Kikker. Opnieuw een op de lezer gerichte
verwijzing naar een traditie die Rosengren niet hanteert. Op 28-2 confronteert Boonstra een kunsthistorisch geYnspireerde wijze van illustreren met een die ongehinderd lijkt door kunsthistorische kennis:
Lidia Postma wisselt boerse Breugheliaanse koppen af met pre-rafaelitische feedn, terwijl Janosch ongekunsteld plezier beleeft aan de uitbeelding van een ruim geproportioneerde dame als het betoverde kikkermeisje. Op 28-3-I986 en op 7-Io-I988 worden de prentenboeken
Wat is dati en Pak me dan van Virginia Jensen het begin van een aparte boekproductie genoemd.
OP 30-5-I986 blijken de platen in het gesubsidieerde prentenboek
De hoge hoed van de schoorsteenuegervan Robine Clignet naast de pren-

tenboeken van Babar, Steig en Lupineke van Schroeder, geen instrumenten van een verhaal: 'Een pretentieus geheel, dat thuis hoort in de
wereld van de esthetiek en niet in die van jonge kinderen, die in een
verhaal ook visueel graag iets beleven.' De auonturen van Lena lena van
Harri8t van Reek is daarentegen geheel des kinds: het lijkt op een strip
zoals kinderen die maken, doet in tekenstijl aan een kinderhand den22. J. van Leeuwen, 'Plaatjes lezen, woordjes kijken. Persoonlijke notities over tekeningen in de kinderboeken van Joke van I.keuwen', in: Ziezo.s. Knrische infor,nan'e ouer
jeugdhterantur Leuven (Infodok) I98 I, pp. I I4-I I9; J. van Leeuwen, 'Beelden onder
woorden', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Spee,punt Lezen. Tilburg
(Zwijsen) I987, PP· 205-2 I6.
23· Boonstra, Een iets te hoge toonbank, I994 (n. IO),p. I 20
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ken, roept als lange lijs Hoffmanns Soep Hein op zijn allerdunst in herinnering en is in het verhuisspel met wurmen, het drinken van regenthee en het verslinden van een heel pak hagelslag helemaal een kind in
zijn doen alsof. Met de expliciet evaluerende verwijzing naar Soep
Hein wordt de debutant Van Reek meteen trefzeker in de traditie
geplaatst van het klassieke prentenboek Der Struwelpeter.
Op 29-8 ontneemt het verhaal Waaris mijn potje van Ross alle glans
aan een eerder bekroond vaderlands prentenboek: 'De Gouden Grif-

fel die Nannie Kuiper ooit ontving voor haar Eend op de pot verdooft in
de gloed van Ross' bijdrage aan de zindelijkheidstraining.' Daarbij
doet Suzan en de ktoelgeest denken aan de Grote uriendelijke reus van
Dahl en mag in willem en de wo(f nu eens de wolf de heldenrol spelen.
Dat zijn een waardeverkleinende en twee waardetoekennende verwijzingen. Op I4-I I wordt op de overdaad aan prentenboeken gewezen
en op het desondanks zeer authentieke karakter van Klein manneje
van Max Velthuijs, de Kummeling-prentenboeken van Kuratomi en
Monkie van het echtpaar Schubert. De goedmoedige Kummeling
krijgt een ereplaats in de traditie van de bijbelse moraal: wie goed doet,
goed ontmoet.
Op I9-6-I987 recenseert Boonstra Papa, pak je de maan voor mij?
van Carle. Dit prentenboek roept met een waardeverkleinende verwijzing de herinnering op aan de meesterlijke wijze waarop De Maanman
van Ungerer in zijn laatste kwartier uit de cel wegglipt. In De puike
postbode of: Briefgeheimpjes van Ahlberg (Io-7) vormen de vele briefjes
aan sprookjesfiguren als Goudhaartje of de drie biggetjes een intertextuele vorm van aandacht voor de literaire traditie. Op I3-II wordt
Annerje Lie in het holst van de nacht met een waardetoekennende verwijzing zowel een literaire nazaat van Kleine Sofie en Lange Wappergenoemd als van Lewis Carroll, samen met een boek van Ted van Lieshout. Aan de vooravond van sinterklaas (27-II) wordt een stapeltje
prentenboeken besproken met onder meer 1/riendje Maan van Dahan,
de Paddington-verhalen, Bot en Botje van Ahlberg en Uk en Bur van
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Hofman. Dahan komt tegemoet aan het harmoniegevoel, Ahlberg
speelt in op de griezelbehoefte van kinderen en bij Hofman houden
kinderen elkaar in de ban met briefjes. Op IS-I2 heeft Boonstra het
over een genre dat inspeelt op een heel andere uitlaatklep:
'Het ware kerstverhaal staat in rechtstreekse verbinding met de traanklieren. Het handelt over ernstige ziekte of handicap, zonde en berouw, ondervoeding, eenzaamheid en ander leed. Het gaat gehuld in
dichte mist en wolken sneeuw. In de kerstboeken anno I987 is de
sneeuw gebleven, maar de kou die tot op het bot dringt en die zwavelstokjes naar de hemel zendt, is afgeschaft.'
Zo worden de kerstprentenboeken rond de beren Brammert, Poele en
Kummeling met een waardetoekennende verwijzing naar W.G. van
der Hulst als voorganger, in verband gebracht met de grootmeester
van het genre.
OP 5-2-I988 wordt te midden van de vele kinderbijbels een literaire
bijbel bepleit, die oog en oor heeft voor elke verteller met zijn eigen
taal en couleur locale. Dickenson stelt daarbij wel hoge eisen aan de
lezer, zoals in deze voorstelling van de uitverkiezing van het joodse
volk: 'De heersers hadden de joden nodig. Ze zeiden dat ze ze nodig
hadden om hun steden te bouwen, maar in werkelijkheid hadden ze ze
nodig om hun onderdanen een hond te geven om tegen aan te schoppen, een buurman om te verachten, een slachtoffer dat ze zou afhouden van het idee dat ze zelf slachtoffer waren.'
Op I2-2-I988 wordt de stoet van beren in de jeugdliteratuur, waaronder bejaarde typeS als Winnie, Bruintie en Bolke en nieuwe favorieten als Pippeloentje, Paddington, Kleine Beer van Sendak, de eigengereide Birro van Hans Andreus, Janosch' rafelige beertje en de
Japanse reuzenbeer Kummeling uitgebreid met Een ijsbeer in de tropen
van Hans de Beer. De toelating met Vlag en Wimpel tot dit illustere
gezelschap, een expliciet evaluerende verwijzing, wordt geheel op het
conto geschreven van de expressiviteit van diens achterkanten. De
humor van McKee in de prentenboeken Het droevee verhaal van Victona en haar viool en Twee monsters is verwant aan die van Tomi Ungerer (een expliciet evaluerende verwijzing), de ludieke ondernemingslust van Mevrouw Hennitage op rolletjes heet even ontembaar als uniek
(I I-3). Het prentenboek IFillemien Wonder Wicht van Ross hoort in
een waardetoekennende verwijzing op 26-8 tot de familie van Pieter
Hendrik Hagelslag van Annie M.G. Schmidt. De vogelman van De
Wijs/Min doet met de vlucht over het landschap aan Niels Holgerson
denken en met de gemaskerde muzikant zowel aan Peter Pan als aan
De rattenuanger van Hamelen. En Een mart voor Kleine Beer van Velthuijs wordt in de traditie van de fabel geplaatst (2-9). Op 2I-IO krijgt
Eric Carle als auteur van het wereldberoemde Rupsje Nooitgenoeg met
de tentoonstelling in het Frans Halsmuseum een heel aparte kroon op
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zijn werk gezet. Helen Oxenbury wordt op 4-II uitgeroepen tot de
'oermoeder van het prentenboek' vanwege haar peuters met krentenoogies, mopsneus en streepiesmond. Op 2-I2 neemt De jongen die
al« te laat kwam van Burningham wraak op een al te schools regiem.
Daarnaast zijn in De Pozzebokken fantasie en potlood middelen om de
omgeving in de greep te krijgen, waarbij Peter Vos 'minstens vijftig
procent van het verhaal vertelt'. Dat vormt overigens geen aanleiding
om aan een prentenboek te denken.
Op 6-I-I989 prijst Boonstra de Rijmpjes en versjes uit de oude doos als
polzie die met een been in het echte leven staat en met het andere in
de literatuur. Dat echte leven van strijd op een zwik-zwak bruggetje
wordt literair versterkt in de ritmische herhaling en uitvergroting:
'vrouw Biba, vrouw Biba de Binka en vrouw Sina Snikna Knikker de
Kninka'. Op 20-I wordt het beurtelings als beschermende moeder
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vertroetelen en als boze heksenfee straffen van de pop in Lieveling,
boterbloem van Margriet Heymans in de traditie geplaatst van Sendaks
thema van de babyroof, en Goethes Erlkanig. Op 27-I laat Boonstra
zien hoe kil het er in de opvoeding van kinderen aan toe kan gaan met
de beschrijving van de eerste de beste prent van het prentenboek
Gon#a van Anthony Browne: 'een ijzig blauwe, cleane keuken, het
kleine meisje op de rug gezien aan de ontbijttafel, vader achter de
krant met neergetrokken mondhoeken. Communicatie lijkt uitgesloten.' De nonsensicale rijmp jes bij Dat «imt van De Wijs/Van Heusden

doen met een waardetoekennende verwijzing denken aan De Beginnersboeken van dr. Seuss. OP 7-4 staat het agressieve Geen kus Toor
moeder van Tomi Ungerer model voor kinderen die heen en weer worden geslingerd tussen de machowereld van hun vader en de weekhartige bemoeizucht van hun moeder met haar 'goedemorgen-kusjes,
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welterusten-kusjes, dankjewel-kusjes, kusme-kusjes, hetspijtme-kusjes, zomerkusjes, winterkusjes, natte-kusjes, plak-kusjes, lik-kusjes'.
Op 2-6 gaat het in drie prentenboeken over afwezigheid: in Kiekeboe!
van het echtpaar Ahlberg om het opwindende doen alsof je er niet
bent, in Krokodi4 krokodil van Binette Schroeder om spot met het toeristisch reisverhaal en in Lieve Barbara om de zo ingehouden briefles
waarin Leo Meter aan zijn dochter schrijft over zijn ervaringen als
frontsoldaat en haar als wees achterblijven. Op 25-8 is Anthony Browne met illustraties in Alice in Wonderland de surrealistische evenknie
(een waardetoekennende verwijzing) van wat Carroll met taal doet:
'hij ontregelt en vervormt de werkelijkheid. Hij tekent nonsense en
roept daarmee gedachten op aan Magritte en Escher. Op elk plaatje is
meer te zien dan je op het eerste gezicht dacht. [...] Het Witte Konijn
duikt overal op, als geschoren heg, als motief op een boerenbont bord
en uit een van de gestolen taartjes steekt de opwindknop van zijn horloge: Op I-9 gaat het prentenboekdebuut Mijn held van Katrien Holland mank aan wat een verzameling prenten pas echt tot een prentenboek maakt: de onderlinge samenhang. Op 8-9 wordt de vindingrijkheid in beeld en taal geprezen, waarmee het prentenboek KJk mijn letter van Annie Keuper en het echtpaar Schubert het ontsleutelen van
het alfabet tot een feest maakt. Op I3-Io heet Kikker is vertiefd een
boek 'over de meest verbreide menselijke aandoening voor alle leeftijden' en Kikker de Woody Allen van het dierenrijk, die met zijn gestoethaspel ook een volwassen publiek voor zich weet in te nemen. Op
3-I I heet het prentenboek Het bergie spek van Harriift van Reek een
raamvertelling rond het bed van haar vader: 'De verteller groeide uit
tot een reus en met hem zijn bed. Wie wil mag aanschuiven en de intimiteit delen.' Zo'n familiaire traditie ontbreekt bij Rosengren.
Op 26-I-I990 noemt Boonstra het genus schrijvers dat met een
onzinknobbel zinvol over een beetje onzin weet te schrijven, heel dun
gezaaid. Bij De dame en de neushoorn van Anne Vegter blijft het balanceren op het slappe koord van melig en lief in evenwicht met de preciese, staccato zinnetjes. Op 23-3 wordt de introductie van Andersen
bij kinderen een voorrecht genoemd dat te vroeg kan gebeuren:
'Zij kunnen de onrechtvaardige dood van het zwavelstokkenmeisje,
het droevig lot van de kleine zeemeermin en van de aan liefdesverdrier
gestorven tinnen soldaat nog niet verdragen. Voor hen is Andersens
wereld te somber en te verontrustend en voor de ironie, wrange
humor en puntige formulering kunnen ze nog geen waardering opbrengen. Waarschijnlijk behoort Andersen tot de categorie kinderboeken die je pas in hun volle omvang kunt bevatten wanneer de kin-

dertijd voorbij is. Annie Schmidt bijvoorbeeld plaatst de schrijver op
66n lijn met Tolstoi en Tsjechov.'
Die afstand kunnen prentenboeken als De tol en de bal en DuimelUntje
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mischien overbruggen. Het eerste prentenboek over ongelukkige verliefdheid heeft'precies de goede donkerte van naderend ongeluk', het
tweede past in natuurdetail en ornamentieke stijl in de traditie van de
Jugendstil (een expliciet evaluerende verwijzing).Op I4-9 geldt De
gelaarsde kat van Eidrigevicius als een surreele interpretatie van Perrault, omdat die de kat onder de koetsen, kastelen en prinsessen vandaan haalt 'in zijn meest kale, indrukwekkende vorm. Op de omslag
staat hij op zijn achterpootjes, slechts in zijn cyperse vel, voorpoten
strijdlustig gevouwen, de enorme ogen kwaad in de te grote kop.'
Daarnaast vormt de uitgave van Lobels Kattekrabbels aanleiding zijn
dood te herdenken als een groot verlies, met name als de auteur van
Bi) Uil thuis en de Kikker en Pad-verhalen (in beide gevallen expliciet
evaluerende verwijzingen).
Op I9-IO is de verbeelding een wapen dat kinderen tegen angst en
verlatenheid krijgen aangereikt in Er gaat ietS veranderen van Anthony
Browne. In de expliciet evaluerende verwijzing wordt de auteur
opnieuw in een surrealistische traditie geplaatst. Op 26-Io heet het
vriendenpaar Varken en Beer van Henstra met een waardetoekennende referentie een veel abstracter stel dan Poeh en Knorretje, of Kikker
en Pad. Op 9-II bieden de twee potzieprentenboeken Waaien, hard
zuaaien van Marianne Sligting en Gerard Berends en Mijn botjes zijn
bekleed met defng vel van Ted van Lieshout een toetssteen voor twee
ongeschreven'gulden' regels van de literaire kritiek: poazie is moeilijk
en de tekst van prentenboeken heeft zo weinig om het lijf dat het wel
boeken moeten zijn voor jonge kinderen. Sligting roept Cobra en
Chagall in gedachten, Berends de huiveringwekkende gedichten van
Hendrik de Vries (twee keer een waardetoekennende verwijzing). Het
tweede boek staat met jongeren op zoek naar zichzelf als herkenbare
lezersgroep en met de vertrouwde vorm van het prentenboek'met beide benen op de grond'.

BOONSTRA. Uit het groot aantal verwijzingen naar voorgangers en tijdgenoten blijkt hoezeer Boonstra voortdurend bezig is om een hierarchie aan te brengen in het corpus van de
DE HIERARCHIE VAN

jeugdliteratuur:24
'Wanneer een nieuw boek van Rindert Kromhout verschijnt, dan vergelijk je dat met zijn vorige werk en met dat van andere auteurs die
voor jonge kinderen schrijven en je stelt vast of je het beter of slechter
vindt. Wanneer iemand debuteert met enigszins bizarre dierenverhaaltjes, dan liggen A.A. Milne en Toon Tellegen als het ware vooraan
24· B. Boonstra, 'Klankbord of doorgeefluik? "De grootste handicap van een kinderboekenrecensent is dat hij of zij geen kind meer is"', in: Literatuur zonder leefnjd, 25
(I9931 Pp 6I-7I. Zie ook Boonstra, 'Het hoe en waarom van een kinderboekenrecensent', in: idem, Een iets te hoge toonbank, I994, PP· 9-I6.
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in de recensentenhersenpan te wachten. Dat vergelijken gebeurt niet
altijd zo bewust. Het lezen van een boek raakt als het ware aan het hokje, waar iets soortgelijks ligt opgesloten.'25
Vergeleken met andere recensenten trekt Boonstra veel vaker literaire
parallellen: met de sprookjestraditie van Grimm, Andersen en Perrault, met de fabeltraditie van La Fontaine, met de surrealistische traditie van Lewis Carroll, Maurits Sendak en Tomi Ungerer, met het
socialistisch en christelijk gemeenschapsgevoel van Nienke van Hichtum en W.G. van de Hulst, met de idyllische wereld van Beatrix Potter en Grahame, met het nonsensicale van Annie M.G. Schmidt en
het socratische van Arnold Lobel. Daarbij gaat het steeds om een literaire verankering van het nieuwe aanbod. Boonstra vroeg zich in haar
bespreking van Wat heten goede kinderboeken? van Anne de Vries dan
ook af of dit boek, waarin de literaire benadering van het kinderboek
volgens haar zo wordt gedomineerd door onderwijzers en pedagogen,
wel bij de letterenfaculteit thuishoort (I2-5-I989). Die pedagogische
invloed ontbreekt in de schildering die ze van haar eigen ontwikkeling
geeft: eerst de onderdompeling in haar ouderlijk huis in verhalen,
versjes en ingebonden jaargangen en verboden grotemensenvruchten,
daarna de verdieping in de stapel bruingekafte boeken op de iets te
hoge toonbank in de jeugdbibliotheek, vervolgens de systematische
literaire vorming aan de Frederik Mulleracademie door Jannie Daane
- eerst als docent en later als collega schoolbibliothecaris - en door
Kees Fens, en uiteindelijk het voorlezen als moeder en het bespreken
van boeken als recensent. Van Daane leerde ze met behulp van het
schema van Boerlage letten op wat kinderen en volwassenen in kinderboeken aanspreekt, van Fens om door close reading literaire lagen af
te pellen. Daarbij vereenzelvigt ze zich met een van de vier muizen die
bij Andersen op zoek zijn naar het recept van soep van worstepen om
met de muizenkoning te mogen trouwen.
Tijdens die zoektocht naar de literaire Graal vergeet ze niet dat de
smaakpapillen van de jeugd nog aan nieuwe dingen moeten wennen,
zoals blijkt in de recensie die begint met de zin: 'De prille poezielezer
heeft wel wat gemeen met de beginnende Franse kaaseter' (25-II985). Die betrokkenheid bij de lezer blijft niet beperkt tot de spijsgang: ze weet ook wat het is om als kind op een potie te zitten urmen,
gaat voor elke lange lijs door de knie8n, weet zich nog levendig te herinneren hoe ze als I2-jarige met Joop ter Heul kon hunkeren van verlangen en noteert verbaasd dat de andere sekse dat toen niet kende,
want 'het begrip jongensroman was in I95I nog niet eens uitgevonden'. De moderne adolescentenroman heeft de meisjes naar de Bou25· B. Boonstra, 'A good review is no more nor less than an honest, personal reaction
to a book', in: Literatuur zonder leeftijd, 23 (I992), pp. 39-47·
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quetreeks verdrongen en de kommervolle puberteit overgelaten aan:
'mannelijke hormonen, puistjes en natte dromen' (I5-6-I990). De soep
met worstepen is er dus een voor de groei, waar de lezer voor op de
tenen gaat staan zoals de titel Een zen te hoge toonbank te kennen geeft.
Uit de ordening van die bundel recensies met de belangrijkste wapenfeiten aan het begin van elk jaar spreekt eenzelfde gevoel voor literaire
hi8rarchie als uit het overzicht van het literaire landschap in de periode
I986 tot I992: 'Er was eens een waseens',26 de selectie van de klassieken
van vandaag en gisteren, ofhet initiatief om elk jaar met de Libris Woutertje Pieterseprijs het beste boek van het jaar te bekronen.
Kritieken bundelen onder de titel Een iets te hoge toonbank, met anderen bepalen wat de 'Allermooiste Boeken voor Kinderen zijn', met de
Libris Wouterie Pieterseprijs de maat slaan voor de kinderliteratuur en
met een kroniek aangeven wie er op het toneel van de kinderliteratuur
hoofd- en bijrollen vervullen, illustreren hoezeer Boonstra's zoektocht
naar de soep met worstepen Eliots ideaal van de perfectie vertegenwoordigt. Zulke concrete verkenningen van dat ideaal kunnen de lezer
vleugels aanreiken voor het hinauj esen als 'een vorm van boven je
macht reiken'. En in hun voortdurend beroep op de literaire traditie
brengen ze - om Vygotsky in dit kader te citeren - de zone van naaste
ontwikkeling onder handbereik.
ONTWIKKELINGEN

Inherent aan het aanbrengen van hierarchie in de kinderliteratuur is een
voortdurende verdeling van de aandacht over boeksoorten, uitgevers of
leeftijdscategorie8n. Hoe was het daarmee gesteld bij de recensenten in
NRC HandelsblacB Iser bijvoorbeeld een contrast tussen de twee eerste
en twee laatste periodes in de aandacht voor het prentenboek, gelet op
de bezwaren tegen het te grote aanbod aan prentenboeken?
I970-

I976-

98I-

1986-

boeksoort

I975

I980

I985

I990

totaal

fictie

I

3I9

370

239

246

II74

non-fictie

44

57

40

36

I77

poezie
prentenboek

I9
65

25
68

3I

20

95

Ioo

I49

382

5

2

-

II

-

2

3

6

425

4I4

454

I745

strips

4

overige
totaal

I
452

TAB EL 6.4. Aantalbesprokenkinderboeken in NRC Handelsblad

(I970-I 990), uitgesplitst naar boeksoort.
26. B. Boonstra, *ER WAS EENS EEN WASEENS. De jeugdliteratuur', in: N. Matsier
& C. Offermans, W. van Toorn en J. Vogelaar, Her literair kh'maat I986-1992 Amsterdam (De Bezige Bij) I993, PP I25-I 54·

226

De aandacht voor het prentenboek blijkt tussen de tweede (I976I980) en vierde periode (I986-I990) meer dan verdubbeld, terwijl de
aandacht voor fictie na I980, anders dan bij De Volkskrant, is teruggelopen. Die daling, die zich al evenmin bij potzie tussen de tweede en
derde periode aftekent, is overigens mede het gevolg van het veel vaker
reserveren van de hele bespreekruimte voor 66n titel, inclusiefverwijzingen naar de literaire traditie. Dat geldt in de vierde periode voor
non-fictie nog steeds en voor poazie voor het eerst, terwijl fictie dan
weer wat meer aandacht krijgt. Te midden van zulke schommelingen
en dalingen is de toegenomen aandacht voor het prentenboek heel
stabiel. Hoeveel kinderboeken en hoeveel prentenboeken werden
door de recensenten van NRCHandelsbladbesproken? Tabel 6.5 geeft
een overzicht.
recensent

J.C.Villerius
M. de Vreede
A. de Vries
M. Roscam Abbing
H. Verschuren
J. Verhallen
B. Boonstra

periode

besproken

waarvan

titels

prentenboeken

I970-I97I

26

8

I970-I980
I980-I982

854
35

I 23

I98I-I982
I98I-I982
I98I-I982

47

33

I983-I990

4

I35

I8

33

2

706

2I3

Recensent, periode van recenseren, aantal besproken
titels en prentenboeken, NRC Handetsblad, I 970-I 990

TABEL 6.5.

In het vorige hoofdstuk werd gesignaleerd, dat in de boekproductie
een duidelijke toename in differentiatie naar leeftijd viel waar te
nemen. De vraag drong zich op of die toename ook in de literaire kritiek wordt opgemerkt. We geven een overzicht van de gehanteerde
leeftijdsaanduidingen.
leeftijdsaanduiding

I97I-I980

I98I-I 990

3

3
I6

baby's/peuters
peuters/kleuters
kleuters

II

24

kleuters/onderbouw

6

2

onderbouw

8

bovenbouw

I

I.4
6

alle leeftilden

I

3

Meest voorkomende leeftijdsaanduidingen voor
prentenboeken in NRC Handelsblad, per periode van tien jaar.
TABEL 6.6.
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Ook bij NRC Handelsblad worden in het tweede decennium van de
hier onderzochte periode meer gradaties onderkend in de beoogde
leeftijd van het prentenboek, zowel naar beneden (peuters en baby's)
als naarboven (onderbouw en bovenbouw) en ookvoor alle leeftijden.
Van een groot aantal besproken titels wordt de beoogde leeftijdsklasse
niet geaxpliciteerd (ongetwijfeld ook omdat die soms voor zichzelf
spreekt). Waar dat wet gebeurt vormen kleuters en kleuters/onderbouw het frequentst genoemde marktsegment.
Villerius geeft 5 keer geen leeftijdsaanduiding, schrijft 66n keer een
prentenboek aan de kleuterleeftijd en 2 keer aan de onderbouw toe en
fundeert zijn boekbeoordelingen zoveel mogelijk op de onderscheiden
leeftijdscategorieen.
De Vreede houdt zich bij 99 prentenboeken niet bezig met leeftijdsaanduiding; daarnaast acht ze 3 prentenboeken geschikt voor de peuterleeftijd, I6 voor de kleuterperiode, 7 voor de onderbouw en een
enkel prentenboek zowel voor oudere kinderen als voor alle leeftijden.
Ze signaleert dat de prijs van het prentenboek uitgevers doet zoeken
naar een ouder publiek en schrijft over menig exemplaar dat volwassenen het mooi zullen vinden.
Roscam Abbing geeft 25 keer geen leeftijdsindicatie, vermeldt 4
keer de peuterleeftijd als de geschikte leeftijd, 3 keer de kleuterleeftijd
en wijst edn titel aan alle leeftijden toe. Ze signaleert wat voor het jonge kind te zware kost is ofeen geheid succes. Vanuit hetperspectiefvan
het jonge kind in de hechtingsfase van zijn leven memoreert ze op 203-I989 in een column onder het pseudoniem Victorine Franken hoe
het voorlezen van het prentenboek over de dood van Babar mtre haar
op het volgende verwijt van haar 3-jarige dochter kwam te staan: 'Wil

jemedatboek nooitmeervoorlezen, ookniet als ikerom vraag.' Opdie
leeftijd, zo beseft ze nu, is de dood van Babar mdre veel verschrikkelijker dan later die van Emma Bovary, Joli Coeur, Anna Karenina ofJet
uit Schoolidyllen. Kunst voor kleine kinderen luistert nog nauw naar
het criterium van Berenford: 'A good rough guide is whether we feel
that it is reconciling us with life' en daarin schieten boeken als Annelle
Lie in het holst van de nacht van Imme Dros of Lieveling, boterbloem van
Margriet Heymans te kort. Hoe mooi ze die boeken als volwassene ook
vindt, samen met de jury die ze bekroonde, ze voldoen niet aan het genoemde criterium, voeden de verlatingsangst van jonge lezers en wakkeren hun schuldgevoelens aan. Wanneer de column drie jaar later in
herschreven vorm onder eigen naam wordt gebundeld, zijn de stelling
en de voorbeelden in algemene zin gehandhaafd, maar zonder de titels
te vermelden die de Libris Woutertje Pieterse-prijs kregen.27 Babar is
27· M. Roscam Abbing, Her Babymuseum. De archaische neiging om je eigen kinderen
Amsterdam (Prometheus) I992, pp. 3 I-40·

groot te brengen.
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gebleven als een boek dat een al te gevoelige snaar van het jeugdig publiek raakt, met een publiek van 3 jaar als referentiekader. Maar zijn de
bekroonde boeken wel voor die leeftijd bedoeld?
De Vries vermeldt 66n keer geen leeftijdsindicatie en wijst 3 keer op
kleuters als het beoogde leeftijdspubliek. Het schrijven voor beginnende lezertjes typeert hij als het met 66n hand piano spelen, terwijl hij
het emotionele proces van het zindelijk worden een volwassen projectie noemt. De tendens om kinderboeken vanuit een volwassen literair
perspectief te bekronen leidt volgens hem tot 'Het verdwijnende kinderboek'.28 Dat de bekroonde prentenboeken Kleine Sofie en Lange
Wapper en Lieveling, boterbloem en het boek Annetie Lie in het holst van
de nacht over de hoofden van kinderen heen gaan, laat hij zien aan de
hand van de reacties van onder meer de deelnemers aan de kinderjury
in Schagen, van wie slechts 2 van de 24 kinderen met het eerste boek
uit de voeten konden.
De Vries heeft geen oog voor de mogelijkheid dat de zesde-klasser
Jan Martijn en medejurylid Leontien, die alle begrip en waardering
voor het boek hadden, in hun literaire ontwikkeling vooruitlopen op
hun medeleerlingen. Evenmin houdt hij rekening met de mogelijkheid dat het hier om moderne prentenboeken gaat voor heel wat oudere kinderen dan voor wie ze doorgaans bedoeld zijn. Hij associeert het
prentenboek Lieveling, boterbloem met het traditionele jeugdige publiek wanneer hij het vergelijkt met Max en de Maximonsters. Dat prentenboek wordt meestal reeds aangeboden aan een publiek vanaf de
kleuterleeftijd en vergeleken met de klasse tussen servet en tafellaken
zit daar zo'n kleine acht jaar ontwikkeling tussen. Dat is heel wat in het
kleinemensenleven. En in de enige recensie die hij met zoveel woorden aan het prentenboek wijdt, introduceert hij het genre met het
voorlezen van een prentenboek aan zijn 5-jarige zoon. Dat impliceert,
dat de prentenboeken voor een hogere leeftijdscategorie niet zijn
onderkend in'Het verdwijnende kinderboek'.
Verschuren geeft bij 2 prentenboeken geen leeftijdsaanduiding,
beoordeelt er 2 als bestemd voor kleuters en 4 voor de bovenbouw. Hij
is er zich terdege van bewust hoe lastig het is om boeken voor kinderen
te beoordelen: 'Je oordeelt dan als de ervaren lezer die je denkt te zijn,
maar luistert wel naar het oordeel van het kind dat je was.' Dat wordt
moeilijker, naarmate het kind in je verder van je afstaat. Daardoor
weet hij niet met zekerheid te zeggen of de blokboekjes van Lobel alle
kleuters zullen aanspreken, al stelt hij wel vast dat ze over kleuterbelevenissen gaan en dienst kunnen doen als eerste leesboekjes. De Fabels
van Lobel noemt hij een lees- en kijkboekvan 8 tot 80 jaar vanwege de
28. A. de Vries, 'Het verdwijnende kinderboek. Opvattingen over jeugdliteratuur na
I980', in: Leesgoed, 17 (I990), nr. 2, pA 64-68.
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ironische draai die er aan de moralistische fabeltraditie wordt gegeven. Bij de bespreking van de diverse prentenboeken van Anno vestigt
Verschuren er nadrukkelijk de aandacht op, dat zijn reisprentenboeken als zoekboek voor jong en oud heel andere 'Aha-Erlebnisse' in
petto hebben: ook literatuur voor alle leeftijden is literatuur waar de
ene leeftijd een ander soort plezier aan beleeft dan de andere.
Boonstra geeft bij I46 prentenboeken geen leeftijdsindicatie, wijst
er 3 toe aan peuters, I2 aan zowel peuters als kleuters, 28 aan kleuters,
I4 aan de onderbouw, 2 aan de bovenbouw en eveneens 2 noemt ze
geschikt voor alle leeftijden. Ze geeft bij Lieveling, boterbloem het volgende voorbehoud vanwege de letterlijk verscheurende thematiek en
de complexe vormgeving: 'Als bij elk kinderboek van belang dient zich
de vraag naar de toegankelijkheid aan en is die vraag tegelijk irrelevant.' In haar vaste aandacht voor het beoogde leeftijdsbereik gaan de
literaire vorm en de specifieke literaire competentie vaak hand in
hand. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer ze met de keuze van Hof-

man voor een zelfstandig abc-verhaal Aap en Beer geschikt acht orn
voor te lezen, voor de introductie van het aanvankelijk lezen en om
daarna zelf te lezen. Dat prentenboeken op het niveau van het leeftijdsbereik een overbruggingsfunctie kunnen vervullen stelt ze aan de
orde, wanneer ze Andersen met Annie Schmidt te volwassen noemt
voor een jeugdig publiek om zich vervolgens afte vragen of twee prentenboeken die sprookjes van Andersen als uitgangspunt hebben, deze
rol kunnen vervullen. Boonstra heeft dan ook, zoals ze memoreert in
haar inleiding op Een ietS te hoge toonbank, onder de straffe leiding van
Jannie Daane aan de hand van het schema van Boerlage leren onderscheiden wat kinderen en wat volwassenen in een boek bevalt. Die
strenge leerschool heeft haar al vroeg op het spoor gezet van prentenboeken voor oudere leeftijdsklassen, maar in de praktijk van de beoordeling blijft die categorie toch onderbedeeld vergeleken bij wat er aan
de benedenkant aan leeftijdsdifferentiatie wordt aangebracht. Dat
neemt niet weg dat er ook prentenboeken voor oudere kinderen worden onderkend in de inleiding op en de selectie van De allermooiste boeken voor kinderen. Van Rupsje Nooitgenoeg tot Kees de Jongen:

'Plaatjes kijken komt bij kleine mensen voor woorden lezen en blijft
lang populair, voor sommige mensen zelfs een leven lang. Het prentenboek is dan ook zeker niet alleen bestemd voor de allerjongsten:
In het boek worden 36 kinderboeken besproken, 3I prentenboeken en
I9 jeugdboeken.29 Van dat aantal van 3I prentenboeken krijgt un
exemplaar de leeftijdsaanduiding vanaf o jaar, I die vanaf I jaar, 2
stuks die vanaf 2 jaar, I 5 heten vanaf4 jaar, 7 vanaf 6 jaar en 5 vanaf 8

jaar. Wanneer, zoals elders wel gebeurt, De vreselijk verlegen vogelver29. Boonstra e.a. (I990), De aller,nooiste boeken voor kinderen, I990 (n. I 8).
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schrikker en Kleine Sofie en Lange Wapper samen met De kathedraal uit
de derde afdeling tot de prentenboeken worden gerekend, komt daar
nog eens 66n boek bij vanaf 8 jaar, 66n vanaf IO jaar en 66n vanaf I I
jaar. Op een totaal van 34 vormen dan 8 prentenboeken voor de oudere jeugd een breuk met de conventie dat het prentenboek er enkel is
voor de ongeletterde en prille lezer.

Elaine Moss heeft gewezen op de evidente groei in de jaren tachtig van
prentenboeken voor de leeftijdscategorie van 9 tot I3 jaar. In I98I verschenen volgens haar niet minder dan 84 van zulke prentenboeken,
terwijl er in de jaren zeventig al voorlopers waren van de hand van
Michael Foreman en Anthony Browne, van wie toen ook in Nederland enige prentenboeken uitkwamen. Daarnaast vestigde ze de aandacht op diverse didactische motieven die prentenboeken voor een
publiek van die leeftijd de moeite waard maken, zoals de combinatie
van volwassen thema's met het gebruik van een vertrouwd beeldidioom.3° Dat alles is reden genoeg om in plaats van Het verdw%nende kinderboek eerder aan het prentenboek voor tussen servet en tafellaken te
denken, zoals min of meer gebeurt in het volgende leesverslag van Jan
Martijn over Kleine Sofie en Lange Wapper.
'Het gaat over het leven met iets erbij. Het zou jezelfniet kunnen overkomen. Het einde is ook heel mooi. Misschien zou ik het geschreven
hebben dat ze weer genas en dan haar ervaring gebruikt zou hebben.
Maar dit echte einde is mooier. De schrij fster wil in het verhaal zeggen
dat het leven zo, dat de wereld zo onbetrouwbaar is, dat er zoveel
ellende en verdriet is. Daar ben ik het mee eens. Ik denk om het goed
te begrijpen moet je Io jaar en ouder zijn.'31
Zo'n zelfde soort reactie had Jan Martijn wellicht ook kunnen geven
op een volwassen thema als verlatingsangst in Lieueling, boterbloem en
Annetje Lie in het holst van de nacht. Hoe dan ook, Elaine Moss wist met
succes het beoogde publiek te interesseren voor moderne prentenboeken, waarvan er overigens vele in de 1:Weede periode in beide kranten
onder de aandacht zijn gebracht. Dat gebeurde doorgaans zonder expliciete referentie aan een ouder publiek, zoals de tabel laat zien, met
Kromhout als grote uitzondering: voor specifiek gebruik in de bovenbouw van de basisschool wordt men in de periode I97I-I980 slechts
66n keer op een prentenboek geattendeerd en in de periode I 98I-I 990
zes keer. Vergeleken met wat er voor peuters/kleuters (resp. 3 en I6)
en voor kleuters (I I en 24) wordt onderkend, wordt de lezerscategorie
tussen servet en tafellaken nog niet geattendeerd op het voor hen be30. E. Moss, Picture Booksfor Young People 9-13 Lockwood (Thimble Press) I98 I;
I9852; I9883.
3I. M. Wijma, 'Sofie past toch niet in dat theatertje? Kinderen over Kleine Sofie en
Lange Wapper', in: Lzesgoed, (I985),nr. 4, PP I42-I43·
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staande prentenboek. Critici krijgen daarbij, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, ook weinig hulp van sommige uitgevers.
DE CONTEXT VAN HET CULTUREEL SUPPLEMENT. Anders dan
in De Volkskrant (tussen Fens en Bresser bijvoorbeeld) is er aanvanke-

lijk geen directe samenwerking tussen de redacteuren van NRC Handelsblad en de recensenten van kinderliteratuur, al wordt in het eerste
redactioneel van het Cultureel Supplement het recenseren van kinderliteratuur expliciet vermeld. Het Cultureel Supplement laat het
daar niet bij, er komen recensies van kindertheater en kinderfilm,
toonaangevende redacteuren als Hofiand, Kousbroek en Schippers
gaan in hun stukjes en stukken met enige regelmaat in op wat ze als
kind lazen, er ontstaat een klimaat voor de kindercultuur en dat alles
wordt bezegeld met een kinderpagina als tweede stem voor diverse
'volwassen' redacteuren van de krant.
Even nadat Fens Multatuli aanhaalde vanwege 'het schrijven van
levend Hollandsch', beval Kousbroek het van buiten leren van Multatuli aan, in de hoop dat'hetzelfde geheugenmechanisme als waarmee
jonge kinderen kunnen citeren wat kapitein Haddock zei toen de lama
hem in zijn gezicht spuugde, hen laat herinneren wat Woutertje Pieterse zei toen Vrouw Claus hem met zijn kop onder de pomp duwde:32

S. Montag (een pseudoniem van Hofland) is met regelmaat een
lezend en vooral aandachtig kijkend kind, bijvoorbeeld wanneer hij
het televisiezwelgen bekritiseert vanuit 'het ware plaaties kijken':
'De herinnering aan een goed plaatje, een illustratie in een boek, een
fragment van een schilderij aan de muur, een affiche op een reclamezuil, zo'n afbeelding die je als kind niet eenvoudig hebt bekeken maar
telkens weer hebt bestudeerd, waarover je vermoedens hebt gehad en
waarin je nooit opgehelderde raadsels hebt gezien, het effect daarvan
gaat een leven lang mee.' ('Overpeinzingen', 2I-2I976)

LLVEN5VLRZ.MU

Voor Montag reikt die stoet van beelden van'de zwavelige kaalRYS
heid' van Dord's hel tot de vriendelijke wereld van Jetses in Oten
ROTT[ROAM - AMSTEROA.
Sien (2I-I-I976), tot het oude echtpaar in de straat met paraplu
en wandelstok tegen de hemel van Tjeerd Bottema
(I-3-I978),of
-,I-tot de samenleving onder het vergrootglas van
Gulliver
(29-4I978). Montag heeft een rotsvast vertrouwen in een leescultuur
* 8...
die kan beschikken over de atlas als'een soort
prentenboek waar
je de prentjes, de verhalen en de avonturen zelf bij moet bedenI
I
ken' (28-84977),of over illustratoren die zo op de gebeurtenissen van de schrijver vooruitlopen dat ze onthouden
Dat noemt hij een kenmerk zowel van goed tekenen als van goed
,--- -3 :11
schrijven, met Jo Spier als voorbeeld:

worden.33
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'Zijn plaatjes horen, denk ik, tot de eerste waar ikbewust naar keek, en
sindsdien zitten ze in de d6cor-afdeling van m'n geheugen.' (3-6-I978)

K. Schippers

22-I2-I978 Alice in Wonderland zijn literaire
generatiebijbel vanwege 'De speelsheid. De humor. De fantasie.' Bij
noemt op

het feest ter ere van I 50 jaarAlice in Wonderland voegt hij daar behalve
de fotografie ook het surrealisme auant la date aan toe, net als Boonstra deed. Schippers is gefascineerd door schrijvers en beeldend kunstenaars die het zicht bewaren op hun kindertijd, hoe agressief ook:
'Er wordt getrapt en gezongen, gedanst en geslagen, al de gruwelen
van de kinderkamer komen aan bod. Als je deze illustraties bekijkt
wordthet duidelijkhoe sterk Rego's werk verwant is met John Tenniel
en Heinrich Hoffmann. Alice in Wonderland en Struzuelpeter zijn verhalen die haar schilderijen kunnen begeleiden [...] Ze heeft de toegang
tot de wereld waar een jongen moet leren griezelen, een zeemeermin
verliefd wordt op een mens en een meisje door een spiegel stapt, nooit

gesloten.' (I4-5-I993)

Arie van den Berg presenteert de volkskunde als de omgekeerde
wereld, waarin het kind de moeder wiegt en de vader kastijdt, de kat
voor de muizen vlucht en de gans de vos strikt, de varkens de slager
slachten en het haasje de jager doodschiet (4-Io-I 986), waarin het met
kinderen in prentenboeken als Der Struwelpeter van Hoffmann verkeerd afloopt. In dat boek worden de jongens die de Moriaen om zijn
zwarte huid bespotten door de 'groote Nik'laas' in een gigantische
inkpot gestopt. Die 'zwarte pedagogie' kent volgens Van den Berg
behalve de wolf van Roodkapje, de reus van Klein Duimpje of de Bietebauw, Tientoon en de Tenensnijder tal van andere afschrikwekkende voorbeelden die het kind op het rechte pad moeten houden. Boemannen als Kinderschrik, Watergeest en Waterschrik doen volgens de
Volkskunde-atlas voor Nederland en Maams-Belgil omstreeks I960 nog
steeds van zich spreken (5-I2-I987).

Rudy Kousbroek sluit aan op deze zwarte pedagogie, wanneer hij in
een van zijn vroege opstellen over kinderliteratuur de relatie tussen
volwassenen en kinderen typeert als 'een droevige optocht van oude
vrouwen die kinderen vetmesten, van reuzen die hun eigen kinderen
de keel afsnijden, van ouders die hun kinderen het bos dan maar
inbrengen en daar achterlaten, en vul maar in'.34 Zo'n kleine twintig
32. R. Kousbroek, 'Het Nederlands Facultatief en'Zwemles in de Sahara', in: idem,
De waanzin aan de macht. Anathema's 4· Amsterdam (Meulenhoff) I 979. PP· 73-82.
33· S. Montag, Ove,peinzingen. Amsterdam (De Bezige Bij) I976, p. I30
34- R. Kousbroek, 'Onschuld en Boete', in: idem, Een kuil om snikkend in w va#en.
Amsterdam (Thomas Rap) I971, p. 94·
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jaar later heeft dat rijk van het kwaad plaatsgemaakt voor het Elysisch
paradijs van het samen met een 3-jarige kijken naar het prentenboek

Mr Gumpy's Outingvan Burningham: 'een lichtend voorbeeld, in mijn
ogen, van een tekst plus tekeningen voor kinderen vanaf een jaar of
twee'. Hij vraagt zich afwat jonge kinderen, die volgens de experts nog
geen verhaal kunnen volgen ('nog een beer' zeggen ze, als dezelfde
beer weer opduikt in een illustratie), zo fascineert dat ze een boek als
dit steeds opnieuw willen horen. Kousbroek veronderstelt dat het stapelelement in de prentenboeken een rol van belang speelt.
' . . . om dat opsommen is het kennelijk begonnen: komt dat in de plaats
van een logisch verband? Is het er een voorstudie van? Wat is het? Een
ritueel? PoEzie? Het is zeker dat in veel boeken voor kleuters zulke
opsommingen voorkomen, en dat kinderen ze herkennen en er op zitten te wachten. Knorrend van genoegen geven voorlezer en voorgelezene zich dan aan zo'n opsomming over.'
Alsof hij het heeft over de associatieve fase die Parsons in de esthetische ontwikkeling aan het jonge kind toeschrijft, komen associatieve
opsommingen volgens Kousbroek veel voor in kinderpoezie, evenals
in tekstloze prentenboeken. Zo bleek The Baby Catalogue van Janet en
Allan Ahlberg urenlang een bron van groot kijkgenot voor zijn dochter, terwijl er niets anders te zien viel dan een verzameling tekeningen.
Hoe een en ander in elkaar zit weet Kousbroek ook niet precies,
maar... 'Theedrinken met de dieren aan een grote, volgeladen tafel,
zo hoop ik dat beginners aan het leven de wereld zien: de wereld van
Mr. Gumpy, dat dat de bron van hun vroegste associaties mag zijn.'
('Van nul tot drie. Leven in een wereld zonder associaties', 6-Io-I989)
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Het prentenboek De mystebes van Harris Burdick van Chris van
Allsburg, roept in I4 tekeningen en evenveel korte bijschriften iets op
zonder dat duidelijk wordt om welk verhaal het gaat of waar het
gebeurde precies thuishoort. Het boek biedt bovendien een (bescheiden) uitlaatklep aan Kousbroeks levenslange agressie tegen alles wat
rooms is, zoals impliciet blijkt uit zijn voorkeur voor en beschrijving
van de prent met de titel 'De Zeven Stoelen', die als bijschrift heeft
'De vijfde kwam tenslotte in Frankrijk terecht':
'Het interieur van een gotische kathedraal. In het van rechts binnenvallende licht komt een stoel naar binnen zweven. In die stoel zit een
non. Op de begane grond staan twee geestelijken omhoog te kijken.'
De fascinatie van Kousbroek voor het verhaal over de Zeven Stoelen is
er een naar het ontstaan van de fabuleerlust: 'de inventie van het
geheel, het appelleren aan de fantasie met deze combinatie van titel,
beeld en bijschrift'.35 Dit mysterie speelt weliswaar in een gotische
kathedraal en in een katholieke, Europese cultuur, maar dan toch in
een die door het surrealisme is ondermijnd, waarmee deze cultuur
voor de atheYst Kousbroek wellicht valt in te passen in de vrijzinnige
traditie van de Grieks-protestantse cultuur.36
Hoe dan ook, het gaat hier om een heel ander prentenboek dan De
35· R. Kousbroek, 'Het raadsel van de uitverkiezing', in: W. Woltz (red.), HY.A. HOP
land. Een unendenboek. Amsterdam (Bert Bakker/De Bezige Bij) I992, pp. 77-86.
36. R. Kousbroek, 'Hersenspoeling', in: idem, Hoger honing. Amsterdam (Meulen-

hoff) I997, PP· 22-30.
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Boven: David
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De kathedraal
Z/

A-/'0.

</-f.
./

,/

Onder:
F. van der
Meer, Geschiedenis van een

kathedraal

kathedraal van Macaulay, dat in I975 bij Fens zo'n gevoelige snaar
raakte. Met dat boek kwam Fens op het vertrouwde terrein van de
Geschiedenis van een kathedraalvan F. van der Meeruit I939, waarvan
hij de eerste zin: 'Nog altijd, in het oude Frankrijk, verschijnt de kathedraal eerder aan de horizon dan de stad', meteen herkende als die van
een reisgenoot:
'Wat aan die zin imponeerde en wat erin bevestigd werd, zal [...] duidelijk zijn. Ik moge slechts wijzen op de woorden "nog altijd", "oude
Frankrijk" dat zich makkelijk tot het oude Europa laat verwijden en
"eerder". De kathedraal reikt boven de stad. Dat is het wereldbeeld.
Dat is Europa. Dat is de Europese cultuur. Het was ook een bewijs van
de onverwoestbaarheid van een geloof, maar ook van een geloofsbeleving. Een katholiek hoefde vroeger niet ver te reizen om in bijna alle
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steden van alle kanten de uitdrukkingen te vinden van wat hij geloofde. Hij trok door zijn eigen beeldenwereld.'37
Die beeldenwereld heeft Fens dus te danken aan de geschriften van de
kunsthistoricus Van der Meer, waaruit hij later een bloemlezing zou
samenstellen met als inleiding de tekst 'Het toneel is in de hemel'.38
Een tekst die uitzicht biedt op een heel ander heilsmysterie dan 'De
Zeven Stoelen' in De mysteries van Ham's Burdick.
Dit verschil in levensbeschouwelijke oriEntatie tussen Fens en
Kousbroek komt ook naar voren in het soort bijbel dat in NRC Handelsblad wordt gewaardeerd. De eerste die op zoek ging naar een literair verantwoorde bijbel, was Boonstra. Ongeveer negen maanden

later kwam Matsier uitgebreid terug op de vraag welke bijbel ongelovig geraakte ouders hun kinderen kunnen voorhouden. In Eykmans
kinderbijbel heeft de jofele toon van een ouwejongens-krentebroodbijbel 'de enorme literaire kracht van de bijbel gelijkgeschoren en bijgeknipt'. Matsier eindigt dan ook met de uitroep: 'Op naar de zuiver
literaire kinderbijbel' (3-II-I989).
Op de bijbel als onmisbare literaire bron voor schrijvers en lezers
zullen onder meer Hofland en Kousbroek de aandacht blijven vestigen. Zo verklaart Hofiand dat hij de bijbel nooit op reis in zijn bagage
meeneemt en toch erkent hij als rechtgeaard atheist dat de bijbel het
begin is van elke belezenheid: 'De Nederlandse schrijfkunst is een systeem van vertakkingen, een delta die ontspringt aan het boek der boeken, en menig auteur die nog nooit in dit alzijdig meesterwerk heeft
gebladerd, zal verbaasd zijn als hij opeens de herkomst van zijn beeldspraak ontdekt.' ('Lectuur', nr. 20, Z.j.)
Opvallend is dat de redacteuren van NRC Handelsblad niet alleen
maar klassieke auteurs naar voren halen (Abcoude, Carroll, Defoe,
Hoffmann, Kievit, Multatuli, Thijssen en de Bijbel), maar ook tijdgenoten als Hanlo, Burningham, Ahlberg, Burdick en Rego. Daarnaast
heeft Dik Trom zowel voor Hofland en Schippers als voor Fens afgedaan en heeft bij alle drie de critici diens gezagsgetrouwheid plaats
moeten maken voor een anarchistisch levensgevoel.
Zo stelt het alter ego van Hofiand, S. Montag, zich op 26-II-I983
de vraag hoe het komt 'dat sommige mensen ogenblikkelijk de kant
van de gevestigde orde kiezen en dat anderen een sterke neiging hebben om zich daar verre van te houden'. Voor de hielenlikkerij die al op
de lagere school ontstaat, houdt hij behalve de brave Hendrikken en
de klikspanen ook de belhamels en deugnieten'uit de beschaving van
Dik Trom' verantwoordelijk.
37· K. Fens, 'Ontspiegeling', in: Spiegelbeelden. Baarn (Arbor) I988, pp. 58-73·
[Inleiding op de studiedag Herwogen tradities. UvA, I4-9-I986].
38. C. Offermans en W. van Toorn, 'Kees Fens. In Gesprek', in: Raster, 64 (I993),
pp. II6-I I.7. Zieook Het wneelis in de hemeL Bloemlezing uit het werk van F. van der
Meer. Samengesteld en ingeleid door Kees Fens, Baarn (Ambo) I98I
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Schippers beschrijft in Het zuitte schoolbord hoe hij met de kleur, het
geluid en de beweging van de bioscoop niet alleen zijn persoonlijke
stelregel op het spoorkomt ('als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles
gekleurd is'), maarsinds die ontdekkingook geen boekmeer aanraakt,
want wat moet je met verhalen over 'een dikke jongen die achter op
een ezel zat'.39 Hij beschouwt Dik Trom dus als giftegen het lezen.

6.5. VORMEN VAN CANONISERING IN NRC HANDELSBLAD
EN DE VOLKSKRANT

In de vorige paragrafen zijn we nagegaan hoeveel aandacht de verschillende recensenten in beide kranten in de diverse periodes aan het
prentenboek besteedden. Gelet op de explosieve groei van het prentenboek in de jaren tachtig valt te verwachten dat de critici in die
periode zich ook meer richtten op het prentenboek. In tabel 6.7 zijn de
gegevens per recensent bijeengebracht.
recensent

J.c, Villerius

dagblad

periode

titels

prentenboeken

NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC

I98I-I982
I
983-I990

J.P. Bresser

Volkskrant

I97I-I98I

S.B.

Volkskrant

I97 I-I972

23

I98I-I 982

40

6

I98I-I982

I982-I985

I3
46

3
-

I983-I990

4I8

I988-I990

IOI

II5
2I

M. de Vreede
A. de Vries
M. Roscam Abbing
H. Verschuren
J. Verhallen
B. Boonstra

F. Hersch-vd Stoel Volkskrant
M. Hammerstein Volkskrant
H. Tromp
Volkskrant
R. Kromhout
Volkskrant
S. Niewold
Folkskrant

I970-I97I

26

8

I970-I980
I980-I982

854

I23

35

I98I-I982

47
I35

4
33
IB

I98I-I982

33
706
24I

2
2I3

39

TABEL 6.7: De Volkskrant en NRC Handelsblad, periode van recenseren
en totaal aantal besproken titels per recensent.

De relatieve aandacht voor het prentenboek blijkt wanneer die in procenten wordt uitgedrukt: Roscam Abbing (60%), Kromhout (37%),
Villerius (32%), Boonstra (30%), Niewold (20%), Bresser (I6%),
Verschuren (I5%), De Vreede (I3%)· Daarbij zij eraan herinnerd dat
de eerste recensente zich binnen het viertal van het interregnum specifiek met boeken voor het jonge kind bezighield.
39. P. Mooren, 'Schippers, schrijver van sensaties. Het kindperspectief van een
P.C. Hooftprijswinnaar', in: Leesgoed, 23 (I996), nr. 2., pp. 68-73
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In een onderlinge vergelijking van de spreiding van de recensies
over de onderscheiden boeksoorten van de kinderliteratuur blijkt er
een opvallend verschilin frequentie te bestaan tussen De Volkskrant en
NRC Handelsblad. Bij nadere inspectie is dat verschil grotendeels
terug te voeren op het veel groter aantal boeken dat De Vreede in de
NRC heeft besproken dan wat Bresser in de overeenkomstige periode
voor zijn rekening nam, wat deels weer een gevolg was van de praktijk
van stapelrecensies die De Vreede er door de jaren heen op na hield.
MEEST VERMELDE AUTEURS

Een andere manier om zicht te krijgen op de literaire canonvorming is
nagaan welke prentenboekenmakers, auteurs en illustratoren en welke uitgevers van prentenboeken het vaakst werden vermeld, en daarmee waardevol geacht in de onderscheiden periodes. In de tabellen
6.8 tot en met 6.I I worden daarvan overzichten gegeven. We beginnen in tabel 6.8 met een overzicht van de meest vermelde prentenboekenuitgevers, auteurs en illustratoren in De Volkskrant in de jaren
I980-I990.

uitgeveril

Bruna

aantal keren
besproken
I7

Deltos Elsevier

6

Ploegsma

5

Lemniscaat

3

auteur/
illustrator
Ungerer

Vogel

Ichikawa
Anno

aantal keren
besproken
4

3

3
2

De Viergang

3

Schmidt

2

Gottmer
Querido

3

Verburg

2

3

Foreman

2

Sara

2

Buisman

2

De Harmonie

2

TAB EL 6.8: Meest besproken uitgeverijen, auteurs en illustratoren
van besproken prentenboeken in De Volkskrant, I97I-I980,
in absolute frequenties.

Ungerer is de meest besproken prentenboekenmaker met Allumette,
De dr* rouers, De hoed en De tovenaarsleerling. Daarop volgen Ichikawa
en Vogel met drie titels en Anno met Het bos en Anno reist verder.
Van de uitgevers krijgt Bruna verreweg de meeste aandacht, pas op
grote afstand gevolgd door Deltos Elsevier en Ploegsma. Die prominente positie heeft Bruna behalve aan Ungerer te danken aan de zes
klassieke verhalen in klein prentenboekformaat (Alice in Wonderland,
Babar het olifantje, Max en Maurits, Piet de Smeerpoets, Ferdinand en De
mol Graaffaag) en aan titels van Alridge, Bayley en Schm8gner. Van
Deltos en Elsevier (twee verschillende imprints van dezelfde uitgever)
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worden onder meer titels van Browne besproken, van Ploegsma met
name werken van Anno en Sendak, van Lemniscaat werk van Margriet Heymans en van Gottmer titels van met name Ichikawa, alsook
Aap en de drie tovenaars en De vrede van Veeluraat van Foreman, van
Querido Tom Tippelaar van Schmidt/Verburg en Ik zuoonde in een
leunstoel van Mance Post en tenslotte van De Harmonie het werk van
Jantien Buisman.

In tabel 6.9 geven we een overzicht van de meest vermelde prentenboekenuitgevers, auteurs en illustratoren in De Volkskrant in de jaren
I980-I990.

auteur/illustrator

uitgeverij

Gottmer/Becht

34

Ross

8

Lemniscaat
Leopold/Vier W.

I9
I9

Velthuijs

7

Carle

6

Ploegsma

I8

Janosch

Querido

I6

Schubert

Holkema & W.
Altamira
Bekadidact
De Harmonie
Zirkoon
Holland

IO

Ahlberg

9
6

5
4
4

6

6
5

Heine
Lobel
M. Heymans
Moser
Kuratomi

5
4

4
3

Potter
McKee

3
3

Blake
Browne

3
3

Turin
De Beer

3
3

4

TABEL 6.9. Meest besproken uitgeverijen, auteurs en illustratoren van

prentenboeken in De Volkskrant, I98I-I990, frequentie van voorkomen.

Bruna is van het toneel verdwenen, Gottmer/Becht is nu de leidende
prentenboekenuitgever, gevolgd door Lemniscaat, Leopold, Ploegsma en Querido en op grotere afstand Van Holkema & Warendorf,
Altamira, Bekadidact, De Harmonie, Zirkoon en Holland. In de tabel
worden auteurs, maar ook illustratoren als prentenboekenmakers vermeld. De meest gerecenseerde auteurs/illustratoren zijn Tony Ross,
Max Velthuijs, Janosch, Ahlberg, Eric Carle en Helme Heine. Vervolgens worden ook Lobel, Heymans en Moser en daarnaast illustrateren Kuratomi, Potter, Blake, McKee, (Arthur) Browne, Turin en het
echtpaar Schubert vaker vermeld.
Een overzicht van de meest vermelde uitgeverijen, auteurs en illustratoren in NRC Handetsblad in de periode I970-I980 biedt tabel 6.Io.
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auteur/illustrator

uitgeverii
Lemniscaat

22

Bruna
Lotus

II
IO

Buisman

Janosch

8

8

Burningham

7

Burningham

3

Gottmer
Holkema & W.

8
8

Carle

7

Spectrum

8

Kellogg

5

Ploegsrna

6

Kosmos

4

Cramer
Waechter

4
4

Goodall

3

Velthuijs

3

Sendak

3

M. Heymans
McKee

2
2

Lobel

2

Anno

2

TAB EL 6.IO. Meest besproken uitgeverijen, auteurs en illustratoren
van prentenboeken in NRC Handelsblad, I970-I 980, frequentie
van voorkomen.

Net als in De Folkskrant in dezelfde periode staan Bruna, Lemniscaat,
Gottmer en Ploegsma bij de veel gerecenseerde uitgeverijen. Opvallend is de aanwezigheid van uitgeverij Lotus met sterauteurs als
Janosch en Kellogg (hier derde onder de uitgevers, in De Volkskrant
afwezig) en Van Holkema & Warendorf met ondermeer Burningham,
en de afwezigheid van Deltos Elsevier. De vergelijking van de lijst van
meest vermelde auteurs en illustratoren is verrassender. De meest
genoemde auteurs/illustratoren van prentenboeken, te weten Carle,
Sendak, Kellogg, Velthuijs, Burningham, Laimgruber en McKee komen niet voor op het toplijstje van De Volkskrant in die periode, maar
staan op twee na wel allen in de toplijst van de volgende periode. De
recensies van De Vreede hebben in elk geval naam gemaakt.

In tabel 6.II op de volgende pagina geven we een overzicht van de
meest genoemde uitgevers, auteurs en illustratoren in NRC Handetsblad in de periode van I98 I tot I990.
Er worden in totaal 44 verschillende uitgevers van prentenboeken
besproken. De meeste daarvan, zoals Clavis, de Eekhoorn ofde Geus,
zijn met I, 2 of 3 titels vertegenwoordigd en in totaal 7 uitgevers met
meer dan I o prentenboeken. Vergeleken met de periode I970-I980 is
er in een aantal opzichten sprake van een wisseling van de wacht:
Gottmer en Querido zetten Lemniscaat gedecideerd op achterstand,
de fondsen van Leopold en De Vries-Brouwers blijken fors in opmars
(maar niet in De Volkskrant), Bruna en Lotus zijn verdwenen, en er
zijn ook nieuwkomers. En wat de veel besproken auteurs en illustrate-
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auteur / mustrator

uitgeverij

Querido
Gottmer/Becht

I.emniscaat
Leopold
De Vries-Brouwers
Holkema & W.
Ploegsma

Van Goor
Altamira
Christofoor

34
34

Anno

I 2

Ross
Heine

7
7

25
20

Janosch

7

Oxenbury

7

13

M Heymans

7

IO

Velthuijs

26

7
7

6

6

Ormerod
Ahlberg
Bayley
Schubert

6
5
5
5

Spier
Steig

5
5

Vincent

5

Alfaenger

Bryant
Potter

Carle

4

4
4

4

TABEL 6. I I. Meest besproken uitgeverijen, auteurs en illustratoren in
recensiebestand NRC Handelsblad, I98I-I990, frequentie van voorkomen.

ren in beide periodes betreft hebben Tony Ross, Ahlberg, Browne,
Lobel, Heine of Steig hun positie verbeterd, zijn Sendak en Ungerer
uit beeld geraakt, wordt Bruna voortdurend aan zijn gevestigde reputatie overgelaten, behoudt Carle een middenpositie en blijft Velthuijs
al die tijd op zijn troon zitten. De posities verschuiven enigszins, maar
in grote lijnen zijn de meest gerecenseerde prentenboekenmakers in
De Volkskrant en in NRC Handelsblad in de periode tussen I 980 en
I990 dezelfde. Beskow, Russel Hoban en Zimnik staan er niet bij in
De Volkskrant, Moser bovendien niet in NRC Handelsblad.
DE BEOOGDE LEZER: LEEFTIJDSDIFFERENTIATIE
IN DE RECENSIES

Zowel in De Volkskrant als in NRC Handelsblad worden in het tweede
decennium van de onderzochte periode meer gradaties onderkend in
de leeftijd van de beoogde lezer van een prentenboek (zie de tabellen
6.3 en 6.6). Bij beide kranten wordt het traditionele marksegment
(kleuters) zowel naar beneden (baby's en peuters) als naar boven (onderbouw en bovenbouw basisonderwijs) uitgebreid. Dat laatste is niet
verwonderlijk, gelet op de trend in de productie die in een eerder
hoofdstuk werd gesignaleerd, en indachtig de constatering van Moss,
die in de jaren zeventig nog maar enkele prentenboeken voor 9- tot I3jarigen signaleerde, in I98I al 84 prentenboeken voor die categorie telde en in I984 ongeveer Ioo. Uit de beschrijving in de vorige paragraaf
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bleek overigens ook dat recensenten zich pas geleidelijk aan laten
overtuigen van die uitbreiding.
De kinderboekenkritiek in De Volkskrant is over het algemeen weinig specifiek in de aanduiding van de leeftijd, met Kromhout als
opvallende uitzondering. Maar die heeft als auteur dan ook schoolgegaan bij het op specifieke leeftijden afgestemde kinderboekenfonds
van Zwijsen en bovendien een opleiding gevolgd als kleuterleider.
Bii NRC Handelsblad wijst vooral de recensente van de IWeede
periode, Boonstra, er relatief vaker op dat prentenboeken bedoeld
kunnen zijn voor een jongere of juist oudere leeftijdscategorie dan
kleuters. Aangenomen wordt hierbij overigens dat in veel gevallen
waarin geen specifieke leeftijdsklasse wordt genoemd, vooral gedacht
wordt aan kleuters, zoals wanneer recensenten een prentenboek te
moeilijk voor deze leeftijdsgroep vinden.
GEHANTEERDE

VERWIJZINGEN
In de vorige paragrafen werd op diverse plaatsen melding gemaakt van
de verwijzingen die recensenten hanteren om besproken auteurs in
een literaire traditie te plaatsen, ofin het perspectief daarvan te beoordelen. Hier wordt een samenvatting gegeven van de verwijzingen die
de verschillende recensenten hanteren bij het bespreken van prentenboeken. Dat kunnen overigens zowel verwijzingen zijn waarin het subgenre (sprookje, fabel) in een traditie wordt geplaatst, als referenties
naar andere prentenboekenmakers. Tabel 6.I2 op de volgende pagina

bevat een overzicht.
Van alle recensenten maakt Boonstra verreweg het meeste gebruik
van verwijzingen naar andere auteurs bij het beoordelen van nieuwe
prentenboeken. Dat zijn overigens niet alleen verwijzingen naar andere prentenboekenmakers - ook niet bij de andere recensenten - maar
ook naar klassieken als La Fontaine, Grimm, Andersen, Carroll, Van
der Hulst of Schmidt, die vanwege het genre, het spel met de taal of
het gebruik van speelse fantasie als ijkpunt worden gehanteerd.
Van de prentenboekenmakers uit de jaren zestig fungeren vooral
Sendak en Ungerer, in iets mindere mate de oudere generatie Shepard, Beatrix Potter en Grahame, Hoffmann en De Brunhoff als de
literaire traditie van het prentenboek, die in de nieuwe producties een

geinspireerd vervolg krijgt. Van de generatie prentenboekenmakers
uit de jaren zeventig lijken Lobel, Burningham, Carle, Heine, Lionni
en Ross zich in de rij van ijkpunten te gaan voegen. Nederlandse prentenboekenmakers als Spier of Bruna komen in deze eregalerij niet
voor.
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6 40' 440
5

Andersen

-P

x

X (2)

Anno

x

Baunn

x

Biark

x

De Brunhoff

x

Burningham

X

Busch
Carie
Carroll
Cramer
Foreman
Grahame

X
x
X (2)

x
x
x

Grandville
Grimm
La Fontaine
Heine
M. Heymans

X
X (2)
X (2)

x
x

Hoffrnann
Van de Hulst

x
x

Janosch

x

Lindgren
Lagerltiff
Lionni
Lobel
Milne/Shepard
Perrault
Pelgrom
Potter

X
x
x
X

X

X

x

X (2)
x
x

x

x (2)

Ross

Sendak

x

X

x (2)

Schmidt

Ungerer
Woody Allen
Waechter

x
X

X

X (2)

x
x (3)
x

x

Zimnik

X

TABEL 6.I2. Door recensenten gehanteerde verwijzingen naar andere
auteurs in prentenboekenrecensies.

VOORAF GESIGNALEERDE BEKRONINGEN

Als indicatie van de invloed van recensenten op de canonvorming kan
het aantal boeken gelden dat vooraf aan de bekroning met een Griffel
of Penseel is besproken. Dat is hier voor de prentenboeken nagegaan.

Gewoonlijk werd in juni/juli na het jaar van verschijnen van de desbetreffende boeken bekend welke er bekroond zijn. In bijlage 6. I staat
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een overzicht van Griffel- en Penseelwinnende prentenboeken en de
aandacht daarvoor in De Volkskrant en in NRCHandelsblad. Uiteraard
kon die invloed alleen maar worden uitgeoefend, wanneer de recensie
was verschenen, ruim voordat de Griffels en Penselen werden bekendgemaakt. Op basis van dat criterium levert een vergelijking van de onderzochte periode voor de drie tijdvakken, dat wil zeggen de periode
I970-I980, de periode met wisselende recensenten in beide bladen, de
periode I 980-I982 en de periode I983-I990 het volgendebeeld op:

I97I-I980:
I9801982:
I983-I990:

NRC

I4

Volkskrant

4

(De Vreede)
(3 x Bresser, I x Fens)
(Abbing)

NRC

I

Volkskrant

-

NRC

2I

Folkskrant

I7

(Boonstra)

(I6 x Kromhout, I x Niewold)

Doordat er veel meer prentenboeken in het Cultureel Supplement
van NRC Handelsblad zijn besproken dan in De Volkskrant, is de kans
groter dat de eerste krant prentenboeken heeft besproken die later met
een Griffel of een Penseel worden bekroond. Die kans wordt tevens
verhoogd door de stapelrecensie, die zich langer in de eerste dan in de
tweede krant heeft gehandhaafd.
Een teken van de toegenomen professionaliteit is dat er van I970 tot
I980 over 7 van de 27 laureaten voorafaan debekroning inbeide kranten niets te lezenviel, en van I980 tot I990 nog maarover 4 van de 29.
Veelzeggend is ook dat tussen I980 en I982 auteurs als Roelofsz ( Voor
en achter) en Van Leeuwen (Een huis met zeven kamers en De metro van
Magnus) pas na bekroning werden besproken (zie bijlage 6.I).
Dat het predictievermogen van De Volkskrant in de vroege fase zo
mager afsteekt bij dat van NRC Handelsblad, werpt een apart licht op
de spraakmakende kritiek in De Volkskrantvan Fens op de bekroonde
boeken, een kritiek op hoofdpunten. Het ging Fens in het beroep op
de literaire traditie van Lewis Carroll en Multatuli, waarmee hij Annie
M.G. Schmidt op de troon zette, om niet minder dan het herstel van
de literaire hierarchie. Deze paleisrevolutie zou vele jaren later zijn
beslag krijgen toen Fens het speelse anarchisme van Schmidt in Den
Haag de macht in handen liet nemen door niet de minister van Binnenlandse Zaken in zijn koets het Binnenhof op te laten rijden, maar
Pluk van de Pettefiet in zijn kleine rode wagentje. De macht van de notabelen was daarmee voorgoed gebroken. Vervolgens kreeg Schmidt
alle bijval van Bresser en Kromhout in De Volkskrant, envan Verschu-

ren en De Vries, Boonstra en Kousbroek in NRC Handelsblad.
Tenslotte is het opvallend, dat beide bladen pas in de derde periode
veel meer met elkaar in de pas gaan lopen wat betreft hun voorspellen-
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de gaven (met Boonstra en Kromhout in een proces van onderlinge
creatieve wedijver). Dat De Volkskrant daarin pas zo laat van meer
professionaliteit blijk zou geven, bevestigt grosso modo het beeld dat
Frank van Vree schetst in zijn boek over De Volkskrant.40 De aanval
van Raster (Ten Berge, Polet en Vogelaar van buiten en Van Marissing
vanuit De Volkskrant) op Fens ('Conventies van een uitgebluste criticus', 5-II-I977) bracht volgens hem manco's in de kunstpagina's aan
het licht, zoals gebrek aan continuiteit en culturele traditie, politiek
dogmatisme en hobbyisme. De Fens-Raster-controverse vormde de
opmaat tot een interne herorilntatie, die in I978 tot de komst van
Blokker als adjunct-hoofdredacteur zou leiden. Dat had volgens Van
Vree rond I982 'een heilzame uitwerking op de professionele ontplooiing van de krant' (p. I96). Het tildig bespreken van potentiEle
kandidaten voor de Griffels en Penselen kan daar een indicatie van

zijn.

Met de institutionalisering van de eigen literaire traditie in oeuvreprijzen, zoals de Nienke van Hichtum- en de Theo Thijssenprijs, en in
de Libris Woutertje Pieterseprijs als Boek van het Jaar kan de literaire
kritiek meer relief aanbrengen in het literaire landschap. Dat relief
wordt versterkt door boeken te vergelijken met andere die op hetzelfde terrein als maatstaf gelden, zoals blijkt uit het toenemende aantal
referenties in recensies. De kritiek van de kinderliteratuur in het algemeen en van het prentenboek in het bijzonder wordt in de fortnulering
van Eliot steeds meer een praktijk van'twee dingen die aan elkaar worden gewogen'. Uit die weging van tijdgenoten en voorgangers komt
een vitale traditie voort als ijkmaat voor een kunstwerk en voor de
inspanning die het publiek zich moet gel:roosten om in die traditie te
kunnen participeren. Zulk soort lezersgerichte referenties in recensies
verbinden het hinaujlesen van de lezer met ontwikkelingen in de literaire productie.
De critici dragen geen autonomistische literatuuropvatting uit.
Recensenten van kinderboeken en redacteuren van kranten houden
waarschijnlijk toch te veel rekening met hun publiek en nemen daarmee een tussenpositie in: aan de ene kant de (vooral autonomistische)
literatuurwetenschappers uit het vorige hoofdstuk en aan de andere
kant de (vooral mimetische en pragmatische) vakbeoordelaars in het
volgende hoofdstuk. Het gaat wat de kinderboekenrecensenten betreft om de volgende posities: Bresser (pragmatisch-autonomistisch),
Kromhout (pragmatisch-autonomistisch),Niewold (mimetisch-autonomistisch), De Vreede (pragmatisch-mimetisch), Roscam Abbing
(pragmatisch-mimetisch), De Vries (pragmatisch-autonomistisch),
40. F. van\Iree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenisvan
De Volkskrant. Amsterdam (Meulenhoff) I996.
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Verschuren (pragmatisch-autonomistisch) en Boonstra (pragmatisch-autonomistisch-mimetisch). Ook voor recensenten van volwassenenliteratuur als Fens, die als autonomistisch-mimetisch kan worden getypeerd, Kousbroek en Hofland, die als pragmatisch-mimetisch-autonomistisch te boek kunnen staan, of Schippers, die als autonomistisch-pragmatisch is te benoemen, geldt een zekere op de lezer
gerichte orientatie in hun reflectie op een vroege fase van literaire ontwikkeling ten behoeve van het boekenaanbod.

6.6. DISCUSSIE

Onderzoek van twintig jaar kinderboekenkritiek in NRC Handelsblad
en De Volkskrant, waarin de productie van het prentenboek een sterke
groei doormaakte, leidt tot een aantal conclusies, zowel wat betreft het
prentenboek als het kinderboek in het algemeen.
Voor het prentenboek valt allereerst de toename in aandacht op,
zowelin NRC Handelsblad als in De Volkskrant, welke toename groter
is dan bij andere boeksoorten, bijvoorbeeld non-fictie ofkinderpo8zie.
Uit de prentenboeken-recensies blijkt dat de emancipatie van het genre - veelal beschouwd als een boek met veel plaaties voor jonge kinderen die nog niet zelfstandig kunnen lezen - tot een genre voor diverse
leeftijdsklassen, van baby tot basisvormingleerling, de kritiek niet is
ontgaan, al zou zij zich voor de erkenning van het prentenboek voor de
leeftijdscategorie tussen servet en tafellaken nog kunnen laten inspire-

ren door het voorbeeld van Elaine Moss.
Uit de sterkere leeftijdsspecifieke toekenning van het prentenboek
blijkt, dat de journalistieke kritiek van het prentenboek steeds professioneler wordt. Die professionalisering blijkt ook uit de geleidelijke
afname van stapelrecensies bij een toename van gemotiveerde beoordelingen van individuele werken, maar eveneens uit onderlinge vergelijking van auteurs en oeuvres en het gevoel voor hierarchie waarmee
uitgevers en auteurs tegemoet getreden worden. Overigens werd de
kritiek van Krikhaar en Ros op de stapelrecensie naar voren gebracht
op een moment dat de onderzoeksresultaten van Janssen nog niet ter
beschikking stonden. Haar onderzoek had onder meer als Uitkomst de
teruglopende frequentie in de belangstelling van de literatuurkritiek
voor individuele auteurs en hun werken, vooral als gevolg van een
concentratie op topauteurs. En ook op topuitgevers, zou daaraan kunnen worden toegevoegd. De eerstgenoemde concentratie lijkt ook in
de kritiek van de kinderliteratuur te zijn opgetreden. Het steeds meer
loslaten van wat stapelrecensie is gaan heten, heeft die tendens versterkt. Daarbij passen op deze plaats twee kanttekeningen.
Allereerst is in dit hoofdstuk gedocumenteerd dat de ene stapel-
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recensie de andere niet is: er zijn stapelrecensies waarin elke besproken titel aandacht krijgt en waarin typeringen zijn aan te treffen waarmee de latere essayistiek en geschiedschrijving haar voordeel kunnen

doen, maar er zijn er ook waardoor die vorm van recenseren terecht
een slechte reputatie heeft gekregen. In de tweede plaats kan met de
spreidingsmogelijkheid die inherent is aan de stapelrecensie, worden
tegemoetgetreden aan de leeftijdsdifferentiatie die in de boekproductie steeds verfijndere vormen heeft aangenomen. Dat is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een specifieke canon per leeftijdscategorie
en per subgenre in het kader van hinauj7esen niet onbelangrijk. In het
bijzonder kan een literaire kritiek die twee heren wil dienen - de
auteur en de lezer - de nodige baat vinden bij onder andere de formule die De Vreede in praktijk bracht door in het jaar verankerde'leesgetijden' in ere te houden. De ontdekking van de literaire traditie wordt
op deze manier behalve een zaak van de literaire kritiek en van de literatuurgeschiedenis, ook een zaak van de lezer en van zijn leesgewoontes. Dat kan er toe bijdragen, dat sommige hardnekkige blinde vlekken in de literaire kritiek, zoals de stiefmoederlijke aandacht voor nonfictie, gecorrigeerd gaan worden (zie tabel 6.I en 6.4).4I
De toegenomen professionaliteit van de prentenboekenkritiek in
de dagbladen valt eveneens afIe lezen aan het feit dat steeds alerter, in
een vroeger stadium als het ware, wordt gesignaleerd (of steeds wordt
beinvloed) welke prentenboekenmakers bij de volgende Griffel- en
Penseelronde in de prijzen zullen vallen.
Wat de kinderboekenkritiek in het algemeen betreft lijkt het erop
dat in de onderzochte periode de kindercultuur als literaire cultuur
een vaste plek in beide kranten heeft gekregen, duidelijker overigens in
NRC Handelsblad dan in De Volkskrant.
Bij de maatstaven die in de referenties van de recensenten tot uitdrukking komen, gaat het niet alleen om soortgelijk werk in heden en
verleden, maar ook om verwijzingen naar werken die eerder soortgelijke leeservaringen bij de recensent hebben opgeroepen. Als het om
literatuur voor volwassenen zou gaan, zouden die twee vormen van
refereren overigens niet hoeven te verschillen. Nu het om kinderboeken gaat, is het tweede type verwijzing van een iets andere aard. Het
betreft hier een opvallend verschil tussen het recenseren van 'volwassen' literatuur en het recenseren van kinderboeken, omdat de maatstaven van vroeger in het geding zijn. Wat in de eigen jeugd van de
recensent mooi is gevonden - een aspect van de beoordelingsparadox
van de criticus die geen kind meer is maar wel over kinderliteratuur
oordeelt - speelt een rol van betekenis in het beoordelen van het con4I, P. Mooren, 'Ter Inleiding', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Kinderen eli
non-ficne. Tilburg (Zwijsen) I989, pp. 7-20.
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temporaine aanbod. Daarbij is het er recensenten ook om te doen aangename en interessante leeservaringen met de grootst mogelijke prioriteit aan het nageslacht door te geven.
Die zorg voor de overdracht van het cultureel erfgoed wordt echter
steeds weer geactualiseerd in de vraag, wat nieuwe auteurs en titels
aan de bestaande traditie toevoegen. Eliot verwoordde dat als volgt:
'De bestaande kunstwerken vormen met elkaar een ideale ordening
die door de toevoeging van het nieuwe (het echte nieuwe) kunstwerk
wordt gewijzigd. De bestaande orde vormt een afgerond geheel voordat het nieuwe werk erbij komt; maar wil de ordening na de toevoeging van het nieuwe blijven voortbestaan, dan moet de gehele orde een
wijziging ondergaan, hoe minimaal ook; en zo worden de relaties, de
verhoudingen en waarden van elk kunstwerk ten opzichte van het geheel opnieuw geijkt; en hierin bestaat nu de overeenstemming van het
oude met het nieuwe: (Kuin, I989, p. 47)
Van zo'n radicale breuk was sprake toen Fens Dik Trom tot leven zag
komen in de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en vervolgens Pluk van de Pettefietde macht op het Binnenhofover zagnemen.
Zo gaat de ontdekking in de journalistieke kritiek van het literaire referentiekader van de toekomst samen met de opruiming van dat van het
verleden, ook al zou Dik Trom een decennium later een prominente

plaats krijgen in de academische geschiedschrijving IFat heten goede
kinderboeken? van Anne de Vries.
Op eenzelfde manier signaleren Kromhout, Niewold en Boonstra
hoe Ungerer en Sendak met hun nieuwe sensibiliteit auteurs als Browne, Heymans, McKee of Ross weten te inspireren. Kromhout markeert dat als het einde van het getroetel in de kinderliteratuur. In het
algemeen gaat het in beide kranten bij het verwijzen naar voorgangers
echter om veel minder radicale veranderingen in het literaire landschap.

Het onderling vergelijken van titels en auteurs geschiedt het meest
gedifferentieerd door Rindert Kromhout, Selma Niewold, Anne de
Vries (in een literatuur-historisch kader) en vooral Bregje Boonstra.
Het netwerk van referenties dat aldus ontstaat blijkt voor de laatste de
opmaat tot essays en daarmee het begin van geschiedschrijving, terwijl
De Vries onder de critici het meest het vaderlands verleden inzet als
toetssteen voor het heden. Voor beiden echter vormt het forum van de
dagbladkritiek het vertrekpunt voor de essayistische en de literair-historische kritiek. De wijze waarop dat forum de eigen literaire traditie is
gaan ontdekken geeft geen steun aan het voorstel van Bekkering om
de jeugdliteratuur te integreren in de nationale literatuurgeschiedenis
voor volwassenen. Temeer omdat die traditie veeleer, zeker voor het
prentenboek, internationaal georienteerd blijkt te zijn. Van die dubbele orientatie gaf Fens een eerste voorbeeld, toen hij met het spelen
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met een speld van Lewis Carroll de zeepbel van de vaderlandse kinderboekenweekprijs doorprikte en tegelijk de ogen opende voor het
speelse taalgebruik van Multatuli en Annie M.G. Schmidt. Overigens
hoefde de kritiek van de kinderliteratuur zich niet op de wijze van
Baron van Munchhausen aan de eigen haren uit het moeras omhoog
te trekken. Er kwam steun van essayistische zijde, zoals toen Fens over
Thijssen schreef, nadat hij van deze auteur al eerder rnet het opstel
'Het grijze kind van het realisme' een subliem beeld had gegeven.42
Voorts valt op dat in de gehanteerde verwijzingen het Angelsaksische
aandeel zo domineert, wat weer niet verwonderlijk is wanneer men
bedenkt hoeveel essayistische en academische studies over deze bakermat van de kinderliteratuur zijn geschreven.
De canon van de journalistieke kritiek drukt volgens Rosengren via
de essayistische en literair-historische kritiek zijn stempel op de canon
van de toekomst en de lezer van dag- en weekblad zit daarbij op het
vinkentouw. Maar in de verkenning van de literaire roem van de toekomst vindt een steeds verfijnder beroep plaats op de literaire kennis
van de lezers, wat een drempel kan zijn tot Rosengrens referentiekader
voor de toekomst van nieuw te verschilnen prentenboeken.
Of er zich zo'n drempel voordoet is niet in de laatste plaats afhankelijk van de mate waarin de literaire kritiek als vorm van cultuurspreiding een breed publiek weet te bereiken. Fens is zich daarvan bewust
wanneer hij met Multatuli opkomt voor het speels taalgebruik van
gans een (kinder)volk, ofwanneer hij Jannie Daane eert om haar leesbevordering. Bresser hoopt in dit perspectief op onderwijs, kunst en
wetenschappen als de drie musketiers die de cultuur als wapen hanteren in de ontplooiing van mensen. Kousbroek is getroffen door het
redactioneel van het Cultureel Supplement dat zich, nogal ongewoon
bij een beroep op de cultuur voor de massa, tot de elite wendt, en
Boonstra beschouwt haar ideaal van de literaire Graal als stevige
(volks)soep van worstepen. Het ontbreekt de journalistieke kritiek dus
geenszins aan de inzet om voor de canonvorming de literaire proeftuin
van de samenleving te willen zijn. Of de massa zich daar evenzeer vertegenwoordigd zal zien als de elite is echter niet alleen afhankelijk van
een verticale verdieping in essayistiek en geschiedschrijving. Ook
een
horizontale verankering binnen de vak- en vormingsgebieden van
vooral het basisonderwijs zou daartoe moeten bijdragen. Binnen het
kader van onderwijs voor allen kan de literaire canon dan uitgroeien
tot een educatieve canon, die per vak extra aanknopingspunten kan
aanreiken aan het van nature nieuwsgierige kind. De verkenning van
die educatieve canon zal in het volgende hoofdstuk plaatsvinden.
42. K. Fens, De gevestigde chaos. Opstellen en kntieken. Amsterdam (Van Oorschot)
I966.
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HOOFDSTUK 7

Prentenboeken en de canonisering van

de kinderliteratuur in het basisondertuijs

7.I. INLEIDING
In het vorige hoofdstuk werd een voorstelling gegeven van de wijze
waarop in de dagbladpers in de loop der jaren steeds meer aandacht
werd besteed aan kinderliteratuur in het algemeen en prentenboeken
in het bijzonder.
Recensenten van kinderboeken in de dagbladjournalistiek zijn over
het algemeen door vak en/ofopleiding (bibliothecaris ofneerlandicus)
in literatuur geYnteresseerden, die vanuit een vooral literair-esthetische invalshoek boeken selecteren en beoordelen, met als resultaat de
aanzet tot een literaire canon. Recensenten van kinderboeken in vak-

tijdschriften selecteren en beoordelen boeken gewoonlijk vanuit een
vooral vakspecifieke invalshoek, met als resultaat het begin van een
specifiek educatieve canon. De eerste canon zal gradueel verschilen
van de tweede, maar de canon is volgens Altieri dan ook gebaseerd op
typische normen en waarden waaraan een criticus in zijn beoordelingspraktijk gezag en waarheid toekent. 1 Dat zullen voor een literair
geori8nteerde kritiek andere normen en waarden zijn dan voor een
educatiefgeorienteerde kritiek.
Beide orientaties verdienen als richtsnoer voor de canonvorming
waaraan de criticus gestalte geeft, aparte vermelding. Die dubbele
oritntatie kan tegemoetkomen aan de pedagogisch-didactische behoefte aan een canon die met de versmalling van de middeleeuwse
canon van letterkundige, opvoedkundige, geschiedkundige, religieuze en wetenschappelijke teksten tot esthetisch-letterkundige werken
wel fors is uitgehold, maar nog lang niet is verdwenen.2
Zo'n pedagogisch-didactisch georienteerde canon geeft aan de literaire canon de aanvulling van de educatieve canon. Daarbij zou De
Nooys uitgangspunt dat het literatuuronderwijs niet meer is dan het
verlengstuk van de kritiek en tot taak heeft 'producten en werkwijzen
van de literatuurbeschouwing door te geven aan scholieren' wel eens
voorbarig kunnen blijken.3 Bijvoorbeeld omdat het recht tot consaI. C. Altieri, 'An Idea and Ideal of a Literary Canon', in: R. von Hallberg (ed.),
Canons. Chicago/Londen (The University of Chicago Press) I984·
2. D. Fokkema en E. Ibsch, Literamurwetenschap & Culmuroverdracht Muiderberg

(Coutinho) I992.
3. W. deNooy, Richtingen en lichtingen. Literaire classificaties, netwerken, instituties
(diss. KuB). Rotterdam (Erasmus Drukkerij) I993, P. 44
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crering van auteurs en tot canonisering van werken binnen de alledaagse praktijk van literaire en culturele socialisatie in het onderwijs
nog in andere handen berust dan enkel in die van de literaire kritiek. In
dat perspectief vindt hier een reconstructie plaats hoe bemiddelaren
vanuit hun expertise op een of meer vakgebieden van het basisonderwijs, kinder- en prentenboeken bekijken, bespreken en beoordelen.
De Nooy onderzocht de samenhang die er bestaat tussen de wijze
waarop auteurs zich manifesteren, critici hun werk classificeren en leraren, boekhandelaren en bibliothecarissen daar weer gebruik van maken. Docenten blijken zich het meest aan classificaties zoals Raster- of
Reuisor-proza gelegen te laten liggen, bibliothecarissen het minst. De
Nooy ziet dat vooral als een opmerkelijk verschil in beroepsrelevantie
en niet als een toenemende relativering van het gezag dat de literaire
kritiek geniet, naarmate de kring van gebruikers zich verbreedt.
Van de andere kant schetst De Nooy de literaire kritiek als een in
zichzelf gekeerde kaste die zich op het aanbod richt, niet weet en ook
niet wil weten wat de voorkeuren van het publiek zijn en dat alles verbloemt met het autonome, op het eigen leesproces gestoelde oordeel.
Als woordvoerder van de autonomistische literatuur weet de literaire
kritiek zich volgens De Nooy van de plicht ontslagen om rekening te
houden met de normen en voorkeuren van het lezerspubliek en
bepaalt zij zelf aan welke teksten zij aandacht besteedt. Dat oordeel
hoeft echter nog geen bijval te krijgen in een democratisch canoniseringsproces zoals Fokkema en Ibsch, en ook Mooij zich dat voorstellen. De stem van leerlingen, docenten en de samenleving in het kapittel kan, zoals bleek uit de gang van zaken rond het in hoofdstuk drie
gememoreerde preadvies over de moderne letterkunde, grote invloed
hebben op het uiteindelijke wettelijk kader.
De wet op het basisonderwijs biedt een soortgelijk algemeen kader
waarbinnen het aan de vakken van het basisonderwijs en aan hun
'autonome beroepsvelden' wordt overgelaten om daar stelling in te
nemen. Daarbij wordt het 'autonome' krachtenspel van het literaire
veld doorkruist door menig ander'autonoom' krachtenspel en het is
interessant om, anders dan De Nooy deed, niet alleen naar verschillen
maar ook naar overeenkomsten op zoek te gaan in wat er zich aan
canonvorming aftekent. Langs die weg kan de wijze waarop De Nooy
in zijn onderlinge vergelijking van boekhandelaren, bibliothecarissen
en leraren Nederlands'andermans ogen' toevoegt aan die van de critici, een zinvolle reprise krijgen.4
Dat kijken met de ogen van anderen begint hier met de Wet op het
Basisonder·wzys van I984, waarmee de democratische overheid 'het
4. W. de Nooy, 'Andermans ogen. Sociologie in de literatuurwetenschap', in:
TOischnft uoor Literatuumewnschap, I996, nr. I, pp. I9-28.
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proces van canonvorming' in hoge mate aan anderen overlaat.5 Dat
kan de overheid volgens Van Bruggen en Gorter ook met een gerust
hart doen dankzij de convergentie waarmee'uitgevers, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en CITO, schoolbegeleiders, opleiders en

inspecteurs' hun aanbod op elkaar afstemmen via de'richtinggevende
functie' die leerplanmodellen in die wet vervullen. Dat zijn modellen
die het kader bepalen en de koers uitzetten voor de ontwikkeling van
de diverse disciplines, met uiteindelijk ook hun specifieke methodes
voor direct gebruik in de klas.
Die stapsgewijze concretisering van het wettelijk kader begint met
de leerplannen (§ 7.2), vervolgt met het discours in de vakgebieden
(§ 7.3 toI en met § 7.7) en mondt uit in de contouren van een canon
voor het basisonderwijs (§ 7.8).
Essentieel bij deze verkenning is een reconstructie van de plaats van
de kinderliteratuur binnen de verander(en)de canon van het basisonderwijs. De centrale vraag luidt of de ontwikkelingen in de wet en in de
vakgebieden - bijvoorbeeld paradigmatische ofinhoudelijke verschuivingen - de receptie van het prentenboek hebben begunstigd. Die ontwikkelingen kunnen per discipline een meer of minder programmatisch karakter aannemen in wat ze als aard en functie aan kinderliteratuur en prentenboeken toekennen en aan literatuuropvattingen laten
gelden. De vraag is vervolgens welke verschillen en overeenkomsten
zich aftekenen in die disciplinair bepaalde literatuuropvattingen.
De reconstructie is als volgt opgezet. Voor vijf (clusters van) vakgebieden (zaakvakken, taalonderwijs en Engels, rekenen, godsdienst en
geestelijke stromingen, en tenslotte expressievakken) wordt achtereenvolgens een beeld gegeven van de verschuivingen in de periode
tussen globaal I960 en I990. Daarna wordt nagegaan welke aandacht
kinderliteratuur in het algemeen en prentenboeken in het bijzonder
kregen in het ontwerp van die vakgebieden en in de vakpers van elk
basisschooldomein. Steeds wordt per gebied of per verzameling vakgebieden bekeken welke ontwikkelingen zich in grote lijnen hebben
voorgedaan in de afgelopen decennia, met twee publicaties als vast

markeringspunt. Dat zijn respectievelijk de Proeve van een lee,plan van
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen uit I967 en Wat kn)gen ze
op de basisschoolivan de SLo uit I984.
Vervolgens zijn steeds voor hetzelfde vakgebied enkele algemene en
veel gebruikte publicaties alsook vaktijdschriften onderzocht op hun
aandacht voor kinder- en prentenboeken. Daarvoor zijn steeds de
jaargangen uit dezelfde periode (I970-I990) van het desbetreffende
vaktijdschrift gelezen met het oog op expliciete aandacht voor kinder5. J.C. van Bruggen en R.J. Gorter,'De canon voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs', in: Pedagogische Studian, 62 (I985),PM I84-I94·
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literatuur en prentenboek in een vaste boekenrubriek, in speciale artikelen of in themanummers. Waar dat relevant is, wordt daarnaast bij
enkele vakgebieden aandacht besteed aan de functie die het prentenboek wordt toegekend in de desbetreffende methodes voor de verschillende leerjaren. Gezamenlijk leveren deze analyses een beeld op
van het discours over de functie van het kinderboek (en prentenboek)
in het basisonderwijs, de verschuivingen die zich daarin hebben voorgedaan in de periode tussen I 970 en I990 en de literatuuropvattingen
die daarmee impliciet zijn gegeven.
In de verkenning van het discours zijn vooral indirect voor het
onderwijs relevante publicaties belangrijk, zoals leerplanontwerpen
en vaktijdschriften. Daarna wordt in dit hoofdstuk uit de doeken
gedaan op welke wijze die discussie zijn weerslag heeft gevonden in
direct op het onderwijs en/ofde kinderen gerichte publicaties of inst:ituties, en welke canon van kinder- en prentenboeken zich daarbij
voordoet. Omdat steeds meer methodes voor het basisonderwijs (zie
ook de resultaten van onderzoek naar de effecten van vrij lezen in
hoofdstuk 9) min of meer standaard bij de lessen of de thema's een
korte lijst van aanbevolen kinderboeken toevoegen om zelfstandig te
laten verwerken of bij de leerstof te betrekken, is het mogelijk te achterhalen welke kinderboeken op die wijze onder de aandacht van de
docent worden gebracht. De analyse betreft een tweetal recent verschenen methodes voor het basisonderwijs, te weten Het Ei van Cotumbus, een methode voor zaakvakken en wereldori8ntatie, en Wie dit
leest, een methode voor voortgezet lezen. Alle in de boekenlijst van de
methodes opgenomen kinderboeken ziin verwerkt in een databestand, met als aandachtspunten onder meer auteur, illustrator, titel en
uitgever, boeksoort en, voorzover aangegeven, subgenre.
In de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk gemaakt op welke
wijze de parameters werden geoperationaliseerd. Hier wordt eerst een
overzicht gepresenteerd van het totaal aantal in een methode opgenomen kinderboekentitels. Vervolgens gebeurt hetzelfde met betrekking
tot de auteurs en de uitgevers die het frequentst in de methode voorkomen. Die lijstjes passeren voor elke methode tweemaal de revue:
eerst worden van alle auteurs en alle uitgeverijen de frequentst genoemde gepresenteerd, daarna eenzelfde toplijst voor alleen de prentenboeken die zijn opgenomen in de methode.
Deze frequentie-analyse verdient toelichting. Allereerst zijn de lijsten niet telkens even lang. Gestreefd werd steeds naar een lijst van 2 I
meest aangehaalde auteurs of uitgevers. Omdat bijna alle frequentielijsten, zeker bij de prentenboeken, een overgang kennen van een
beperkt aantal auteurs met een relatiefhoge frequentie naar een groot
aantal met eenzelfde frequentie, is dat markeringspunt steeds aangewend ter bepaling van de lengte van een toplijst. Om een voorbeeld te

254

geven: in een methode volgen eerst twee auteurs met een frequentie
van 7, dan een met een frequentie van 6, twee met een frequentie van
5, vier met een frequentie van 4, en vier met een frequentie van 3.
Daarna komen twintig auteurs met een frequentie van 2. Het markeringspunt voor de toplijst is in dit voorbeeld op I3 bepaald, in andere
lijsten kan dat I4, I I of I 6 zijn. Wanneer vervolgens de gepresenteerde
lijsten in het perspectief van canonisering aan elkaar worden gespiegeld, moet zo goed mogelijk rekening worden gehouden met ongelijktijdigheid in het ontstaan van de lijsten. Methodes kennen veelal een
lange ontstaansgeschiedenis en verschijnen doorgaans leerjaar voor
leerjaar; auteurs die nog maar kort publiceren op het moment dat
methodemakers beginnen, zullen uiteraard minder kans hebben om
te worden opgenomen in een toplijst. Datzelfde probleem speelt uiteraard eveneens wanneer de gepresenteerde auteurs worden vergeleken
met die welke door de algemene pers en de vakpers als belangrijke
auteurs naar voren zijn gebracht.
Het Ei van Columbus en Wie dit leest zijn beide pas na I990 voor het
onderwijs beschikbaar gekomen. Vanwege de relatief langdurige ontwikkelfase is het belangrijkste aandeel van de selectie naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op titels waarover in de pers al veel eerder
werd bericht. Een vergelijking van keuzes met wat er in de algemene
pers van voor I990 is gekozen, mag dan ook van toepassing heten.
Behalve de educatieve canon van het basisonderwijs wordt ook de
canon gereconstrueerd van een tweetal buitenschoolse instituties die
meer rechtstreeks zijn afgestemd op kinderen: de voor het basisonderwijs bestemde speelwerkbrieven en het Kinderboekenmuseum van
het Letterkundig Museum. Dat gebeurt op dezelfde wijze als hiervoor
is geschetst bij de methodes: onderzocht is door middel van een frequentie-analyse welke auteurs, uitgevers en prentenboekenmakers
het meest worden vermeld. Bij elkaar vormt dat de binnen- en buitenschoolse canon van alle vakken in het basisonderwijs die steeds vaker
dankbaar gebruik maken van kinderliteratuur, en van meer dan vijf

generaties basisschoolkinderen die acht jaar lang de viering van de
kinderboekenweek op hun school hebben kunnen meemaken. Daarmee bepalen de schoolvakken van het basisonderwijs samen met de

kinderboekenweek in hoge mate het literaire ontwikkelingsperspectief
van de basisschool en leggen ze als literair-educatieve institutie het
nodige gewicht in de schaal. Dat aspect wordt hier geanalyseerd in de
wijze waarop kinderliteratuur in een schoolse en een meer buitenschoolse context wordt aangeboden en gecanoniseerd. Te verwachten
is dat de canon van het Kinderboekenmuseum van het Letterkundig
Dokumentatiecentrum het grootste raakvlak zal vertonen met de
canon van de literaire kritiek, dat de educatieve canon geen verlengstuk is van de literaire canon en, indien wel, dan toch met een andere
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disciplinaire motivatie, en tenslotte dat de educatieve canon met de
afstemming van de kinderliteratuur op het gebruik door kinderen in
en buiten school het meest zal bijdragen aan de literaire en culturele
socialisatie van de leerlingen. Dat laatste zal in het slothoofdstuk van
deze studie nog apart aandacht krijgen.

7.2. LEERPLANNEN

Wat de orientatie op leerplanmodellen betreft is allereerst de Proeve
van een lee,plan voor het basisonderwijs belangrijk, waarmee het Nutsseminarium in I967 de richting aangaf voor het basisonderwijs, en
vervolgens Wat krOgen ze op de basisschool.1, waarin de s Lo datzelfde

deed in I984. Niet in detail, maar wel in grote lijn vormen die twee
publicaties een norm voor wat de onderwijspraktijk was en is.
Van Bruggen en Gorter zien de Proeve, als op de praktijk gerichte
research, die ertoe bijdroeg dat de canon van de Proeve decennia na
dato nog in 'vele schoolboeken zichtbaar is'. Nieuw in de in I967 verschenen Proeve van een lee,plan is de onderwijskundige belangstelling

voor 'de verschillen in begaafdheid'. Individualisering en differentiatie vormen een leidmotief in de Proeve, samen met de wens tot meer
samenhang tussen de vakken. Het leerplan bestaat uit een algemeen
deel A en een decl B waarin elk vak afzonderlijk wordt besproken.
Wat knjgen ze op de basisschool? van de s L o verschijnt in opdracht
van het Ministerie van Onderwijs in I984 aan de vooravond van de
invoering van de Wet op het Basisonderwifs. Als centraal devies geldt
'een ononderbroken ontwikkeling' in plaats van het leerstoflaarklassensysteem uit de Proeve. In de vijfdelige S L o -publicatie wordt vooral
aandacht besteed aan de realisatie van de samenhang tussen de vakken volgens de vaste trits: aanbod in afzonderlijke vakken, in geintegreerde vakken en in wereldori8nterend onderwijs, onderverdeeld in

een onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgedeelte van de basisschool, min of meer naar het voorbeeld van de traditionele vernieu-

wingsscholen.

Lentz en Van Tuyl, twee andere (oud-)medewerkers van de SLO,
vinden in hun dissertatie over de leerplanontwikkeling de publicatie
vlees noch vis, zowel wat inhoud als wat ordening betreft.6 Bovendien
heeft naar hun oordeel de SI.0 de oren te veel laten hangen naar'de
beleidsmakers in Den Haag en naar inhoudelijke, vernieuwende pressiegroepen: Ze zien het sLo -leerplan niet als een tussentijdse stand
van zaken in een periode waarin leerplanontwikkeling nog in volle
6. L.R. Lentz en H. van Tuijl, Het Lee,plan in Nederland. Een studie naar vor,n, inhouden
funme van hetlee,plan voorhetpn'maironderw:js (diss. Utrecht). SLO, Enschede I989.
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gang was, zoals gold voor hun eigen s Lo-project Taalvaardigheid in de
basisschool, dat ze geheel buiten de discussie houden. Door de nieuwe
basisschool te enten op het leerplan van de oudere lagere school, kiezen de auteurs voor het verleden in plaats van voor de toekomst.
Overigens ging ook aan het ontstaan van de Proeve van een Leerplan
eind jaren zestig een debat vooraf over de plaats en functie van kinder-

literatuur in het onderwijs in algemene onderwijskundige bladen.
Pedagogische Studian van het Nutsseminarium ontwikkelt zich geleidelijk van een blad voor een breed publiek in het onderwijs tot een waarin vooral empirisch onderzoek naar onder meer het (lees)onderwijs
centraal staat. Vanaf eind jaren zestig is er veel aandacht voor onderzoek naar leesvaardigheid, leesproblemen, leesvoorwaarden, methodieken van aanvankelijk lezen, differentiatie en andere aspecten die te
maken hebben met de lezer in zijn ontwikkeling. Begin jaren zeventig
kan de visie die wordt uitgedragen inzake prentenboeken in het onderwijs het beste worden gelypeerd met 'plaatjes leiden af van het eigenlijke lezen'. Prentenboeken zouden dus zoveel mogelijk moeten worden vermeden. De interesse in het prentenboek bloeit pas weer op
wanneer begin jaren negentig, in de context van ontluikende geletterdheid, vanuit empirisch onderzoek de invloed van boeken en voorlezen aan de dag treedt.
Vernieuming van Opuoedingen Onderwijs, dat in I938 werd opgericht
door Kees Boeke en sindsdien het blad van de vernieuwingsscholen is
gebleven, heeft op dat moment al een lange staat van dienst, ook als het
gaat om serieuze aandacht voor het belang van kinderboeken en pren-

tenboeken. In I952 bijvoorbeeld wees Van Blaaderen, die met de verkoop van een Cdzanne de oprichting van de Werkschuit had mogelijk
gemaakt, er al op dat Nederlandse uitgevers blijkbaar het onderscheidingsvermogen of de commerciele durf missen om esthetisch verantwoorde prentenboeken uit te geven. Met haar initiatiefwilde zij zowel
het werken met de drukpers als met prentenboeken stimuleren. Zo'n
kleine veertig jaar later zou het congres Elk kind een kinderboekenschnyver op initiatiefvan Frederic van Faasen, die als taaldrukker nog op de
Werkschuit had schoolgegaan, wederom attentie vragen voor taaldrukken op school. Van Faasen zou daarbij aan prentenboeken een
voorbeeldfunctie geven. Een andere vroege pionier van het prentenboek in de kolommen van Vernieuwing is Jannie Daane, die de lezers in
I952 meeneemt naar de Amsterdamse jeugdleeszaal op het moment
dat daar tal van mooie, vooral buitenlandse prentenboeken, worden
voorgelezen aan kleuters. Biedt Pedagogische StudiEn een empirisch,
op effect gericht kompas voor onderwijs en opvoeding, Vernieuwing
draagt vooral bij aan het ontstaan van een breed, kunstzinnig georienteerd klimaat voor onderwijs en opvoeding. Kinderliteratuur en prentenboeken krijgen daarbij met gepaste regelmaat veel aandacht.
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7.3 DE ZAAKVAKKEN
GESCHIEDENIS

Heellangwas het geschiedenisonderwijs op de lagere school vaderlandse geschiedenis. De toevoeging'vaderlands(ch)' is
pas in de wet van I981( verdwenen. Dat verschil komt tot uiting in de
1*oeve en in Wat krOgen ze op de basisschool?.7 Het eerste leerplan betreft in hoofdzaak vaderlandse geschiedenis, het tweede is meer geLEERPLANNEN.

orienteerd op mondiale geschiedenis. Dat komt onder andere naar
voren in de keuze voor grote figuren in de meer staatkundige geschied-

opvatting van de Proeve vergeleken met de meer sociologische geschiedopvatting van de SLO in de keuze voor een nomadisch, agrarisch en industrieel maatschappijtype en voor anonieme levensgeschiedenissen.
Een ander belangrijk verschil tussen beide leerplannen is gelegen in

de vervroeging van het geschiedenisonderwijs. Die vervroeging is
onder meer een gevolg van de integratie van kleuter- en lager onderwijs in de basisschool en van de doorgaande lijn in het vormingsaanbod waar de Wet op het Basisonderwijs op aanstuurde: de Proeve
begint met geschiedenis in de vierde klas, nu groep 6, van de basisschool, met een korte introductie via drie onderwerpen: de geschiedenis van het kind, de geschiedenis van de koningin en de geschiedenis
van wat 'ons volk' wordt genoemd. Daarna stond de Germaanse en
Romeinse tijd op het programma, samen met die van Karel de Grote,
de kruistochten, de riddertijd en de opkomst van de steden. De introductieperiode uit de 1*oeve is bij de S LO uitgegroeid tot een lange aanloop in het periodegebonden geschiedenisonderwijs, vanaf de traditionele kennismaking met klok en kalender, ori8ntatie op familiefoto's
en eigen ervaringen met tijdsbeleving in de kleuterschool. Daarbij
wordt, anders dan in de Proeve waar Jannie Daane uitsluitend naar
historische kinderboeken verwees, ook het gebruik van prentenboeken gesuggereerd.

VAKLITERATUUR. In haar studie over het historische kinderboek
toetst Dasberg haar opvattingen over de overdracht van normen en
waarden aan dit genre.8 Aan de hand van criteria als: speelt het boek
tijdens een bekend politiek gebeuren uit het verleden oftijdens een uitvinding met historische consequenties, ofgeeft het boek een beeld van
voorbije beroepen (gouvernante bijvoorbeeld), leetvormen of sociale
7. Nutsseminarium, Proeve van een leeiplan voor het basisondertubs Groningen
(Wolters-Noordhoff) I969. War krlgen ze op de basisschoot. Em kOk opdoelen en inhoud
uan het basisonderze:)s in her schoolwerkplan. s Lo, Enschede I984·
8. L. Dasberg, Het kinderboek als opuoeder. Twee eeumen pedagogische normen en waarden
in het historische kinderboek in NedeHand. Assen (Van Gorcum) I98 I.
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geledingen, komt Dasberg tot een corpus van I734 titels historische
fictie in de periode van I78I tot I976. Prentenboeken blijken nergens
te zijn opgenomen, al waren die er wel binnen de onderzochte periode,
ook wanneer haar criteria worden aangehouden. Een prentenboek als
Glazewjn en het schaakschandaal (I973) van Hulshof en Schipper behoort immers tot de ridderverhalen, De strandjutteroes van Reesink en
Apol herinnert aan een niet meer beoefend beroep en Hetschetboek van
Robinson Crusoa van Politzer en Politzer gaat over een beroemde figuur.9 Zo gaan ook de verhalen De eerste luchtballon, De eerste trein of
Columbus ontdekt Amenka uit de serie Kleine verhalen uit de Grote Geschiedenis van Gottmer (I970) over uitvindingen of ontdekkingen met
historische gevolgen, en komt met het patriottisch Vaderlandsch A-B
boek vanJ.H. Swildens uit I78 I het beroep van gouvernante aan bod.
Vanwaar deze negatie van het prentenboek? Dat lijkt het onbewuste gevolg van bestaande conventies over zowel het historisch verhaal
als het prentenboek.
Dasberg vindt prentenboeken kennelijk te eenvoudig voor de leeftijd en leesvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, en geschiedenis en historische verhalen zo complex dat kinderen er voor hull tiende jaar niet aan toe zijn. Een goed begrip van historische verhalen kan volgens haar niet zonder de geografische voorkennis die pas vanaf de vierde klas wordt overgedragen, en al evenmin
zonder enige beheersing van het taalgebruik'van toen', met begrippen
als negotie, Hunne Hoogmogenden, ketters, trekschuit, heerweg, gilden, poortersrecht, legioen of factorij. Deze leeftijdsgrens geldt volgens Dasberg eens te meer voor de 'levensproblemen' in historische
verhalen: 'We denken aan godsdiensttwisten, aan machtsstrijd tussen
vorsten en onderdanen en tussen vorsten onderling, aan klassetegenstellingen en daaruit voortvloeiende opstanden, aan menselijke problemen voortkomend uit haat en liefde, aan de strijd van grote geleerden voor vrijheid in de wetenschap en aan strijd van kunstenaars voor
eerlijkheid in de kunst.' Door dat alles heeft'het historisch kinderboek
voor ons de leeftijd van 9 tot I4 jaar geselecteerd'.
Al houdt Dasberg voor de hele periode geen rekening met mogelijke veranderingen in het genre bij de gebruikers, toch kunnen volgens
haar leeftijdsfasen wel degelijk veranderen:
'Ik geloof ook niet in een statisch kindbeeld en houd er rekening mee
dat kinderen in een ander tijdperk opeens eerder of later aan iets toe

kunnen zijn.

'IO

9. P. Mooren, Th. Nissen en J. Tammer,'De jeugdboeken, een geannoteerde bibliografie', in: J. Goedegebuure, P. Mooren en H. Verschuren (red.), De toekomst van het
uerleden. Boeken, geschiedenis, onderzods. NBLc, Den Haag I990, pp. I45-260.
Io. N. van Dorp en P. Mooren,'In de marge van Mobiel. Interview met Lea Dasberg',

in. Maggezien, I979, PP. 7-20.

259

Bij zo'n mogelijke verandering houdt ze in haar corpus echter geen
rekening met het prentenboek. Die verandering heeft zich in de
onderzochte periode voor beide conventies wel voltrokken: prentenboeken werden niet langer uitsluitend geassocieerd met kleuters en
het geschiedenisonderwijs werd vervroegd.
In het al aangehaalde interview stelt Dasberg zich met Roth op het
standpunt dat de gevoelige periode voor het geschiedenisonderwijs
rond negen jaar ligt, tengevolge van een scheiding tussen het biologisch en historisch tijdsbesef. Schorch bekritiseert die scheiding met
behulp van empirisch onderzoek in de Duitse Grundschule.II In overeenstemming daarmee bepleit Van der Kooij om zelfs jongere kinderen al te laten kennismaken met geschiedenis, langs thema's als veranderingen in tijd en landschap. I 2 Daarbij maakt hij dankbaar gebruik

van prentenboeken als beeldvormers van het verleden, zoals Door de
eeuwen heen van Goodall.I3 Dat tekstloos prentenboek in oblong formaat, met hele en halve pagina's in pasteltinten, brengt de veranderingen zowel binnen als buiten een kasteel in beeld: binnen wordt het
sociale leven almaar gevarieerder, buiten verliest het kasteel steeds
meer aan dominantie in het sociale leven, om tenslotte te eindigen als
een bezienswaardigheid. Zulke prentenboeken representeren de 'longue durte' van anonieme veranderingsprocessen in de geest van de
geschiedopvatting van de Annales. I4
In zulke anonieme processen stelt de Proeve, anders dan Wat krOgen
ze op de basisschool? van de sLo, geen belang. De Proeve geeft immers
de voorkeur aan een geschiedenis van de grote figuren, terwijl de SLO
levensgeschiedenissen tot uitgangspunt neemt, zowel aangaande leerling, ouders, grootouders en buurtbewoners als wat anonieme figuren
uit het verleden betreft. Via de eigen levensgeschiedenis van de leerling en de biografische verkenning van vertrouwde volwassenen probeert de SLO op het abstracte niveau van anonimiteit in tijd en plaats
te komen. Binnen dat paradigma van een structureel-sociologisch
geschiedenisonderwijs met aandacht voor de eigen levensgeschiedenis en voor verandering in de eigen omgeving past bijvoorbeeld een
prentenboek als Ik woonde in een leunstoel, waarin Mance Post met haar
jeugd de Jordaan van de jaren dertig in beeld brengt met de draaiorgelman, begrafeniskoetsen en feesten op straat.
II. G. Schorch, Kind und Zeit. Ennuicklung und schulische FOrderung des Zeitbetousstseins.

Bad Heilbrunn (J. Klinkhardt) I982.
I 2. C. van der Kooij, Verteden, heden, toekomst. Geschiedenis en maatschappel4ke
verhoudingen voor de basisschool. Leiden (Martinus Nijhoff) I986, pp. I04-I I9.
I3· C. van der Kooij, Verhalen over vroeger. Historischejeugdliteratuurals hulpmiddel voor
het geschiedenisondedls in de basisschool. Tilburg (Zwijsen) I984·
I4· H. Steinmetz, 'Geschiedwetenschap en literatuurwetenschap', in: P.H.H. Vries
(red.1 Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de geschiedwetenschap voor andere
wetenschappen, poliziek, beleid en cultuur. Stichting Leidschrift, Leiden I989, p. I04·
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VAKTIJD S CHRIFT. Vanaf I959 verschijnt Kleio, het tijdschrift van de
vereniging van geschiedenisleraren in Nederland. Boekbesprekingen
hebben van meet af aan een vaste plaats in het tijdschrift. Het betreft
dan vooral recensies van vakliteratuur voor de docent en heel sporadisch van enige historische lectuur voor de leerlingen: 'Als er na plaat-

sing van de belangrijkste artikelen, de vermelding van de inhoud der
historische tijdschriften en de boekbespreking nog plaats overblijft,
dan wil de redactie van Kleio zo af en toe eens een rubriekje wijden aan
historische lectuur voor de jeugd; 't zij dat die expres voor de jeugd
geschreven is, 't zij dat die lectuur ook voor onze leerlingen van ongeveer I2 tot IB jaar boeiend en belangrijk blijkt te zijn: (mei I960). De
historische lectuur voor de jeugd blijft heel lang beperkt tot non-fictie

met het oog op mogelijke aanschafvoor de leerlingenbibliotheek.
Historische fictie en narratieve geschiedopvatting maken pas hun
entree in een recensie van december I969 van een historische roman
voor volwassenen. En ook dan nog wordt er voor die 'ommezwaai'

vanuit een Droogstoppelstandpunt begrip gevraagd:
'Past een bespreking van dit aardige boek in een rubriek van Kleid?
Deze muze verwacht immers slechts de waarheid, en niets dan de
waarheid. 'tia en neen". Neen, omdat het bij slot van rekening een historische roman is. Ja, omdat er op ongedwongen wijze en in prettige
vorm de vruchten van veel historische studie in zijn verwerkt.'
Zeven jaar later, in I976, staat men open voor jeugdromans, twee jaar
later ook voor prentenboeken als De stad en De piramide van David
Macaulay. Het worden 'lees- en kijkboeken' genoemd, waarin 'de
illustraties [...] een uitermate wezenlijk onderdeel van het totaal' vormen, en waarin 'via tekst en illustraties [...] langzaam via allerlei
details naar een totaalbeeld toegewerkt wordt'. De tekeningen worden geprezen omdat ze ruimte laten voor de fantasie om zich in te
leven in de sociale dimensies van de bouw van stad of piramide.
Bovendien zijn het smaakmakers: 'De informatiehonger van menige
leerling zal er mee gestild kunnen worden.'
In I980 wordt een hele aflevering van Kleio gewijd aan jeugdliteratuur als leesboek in de geschiedenisles en aan het genre van de historische fictie, waaronder'historische prentenboeken'. Voor negen periodes uit de geschiedenis wordt steeds 66n jeugdboek voorzien van literatuursuggesties voor de docent, van vragen en opdrachten voor de
leerlingen en ondersteund met argumenten ten behoeve van de leerling, de leerstofen de didactiek. Historische jeugdboeken sluiten beter
aan bij het niveau van de leerling dan vele leerboeken, en motiveren
met hun rijkere identificatiemogelijkheden meer tot het vak geschiedenis op school. Werkelijkheidszin, menselijkheid, karakterisering 6n
relativering in historische verhalen zijn zozeer toegenomen, dat ze het
algemene beeld van de geschiedenisles kunnen verbijzonderen. Meer
26I

variatie in werkvormen bespaart de docent eerder 'het grote vergeten'.
Bovendien kunnen historische jeugdboeken van Anne Frank of JOhanna Reiss een brug slaan naar John Hersey ofMarga Minco.
Beoordeling vindt vooral plaats op grond van
historische juistheid en zelden op narratief vlak.
9, %419
Zo heten 'historische prentenboeken' informatie..t /*'.8
ve 'kijk-leesboeken', wordt De piramide van Ma. I
de
antwoorden
die
caulay aangeprezen vanwege
het boek biedt op vragen'van gretige brugklassertjes' en geldt Der el Medine van Koenig/Jay met
zijn collage van teksten en illustraties als een voor
'het instructieve doel' adequate evocatie van een
voorbije wereld. Van der Kooij vormt een uitzon..
dering door Dinosaumssen opgraven van Aliki te
typeren als een narratieve metageschiedenis over
hoe dinosaurussen in musea zijn beland.
..Ht ...
De recensie van het prentenboek Nieuto Am.
"
sterdant van Peter Spier gaat niet in op de oorspronkelijke genre-aanduiding (77:e legend
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Amsterdam), wat Frijhofflater wel zou doen in zijn
,., '.:..
reconstructie van de lokale legende. Vele afstammelingen van de zeventiende-eeuwse weesjongen ·*. ·- fp'**· 4«.. · * - €.«
Evert Willemsz. herkenden, niet tot hun genoe.
, 45
*'" ......4'.r. S
gen overigens, in het boek van Spier het verhaal
van diens Amerikaanse vrouw: Crazy Annie. De
genealogische achtergrond die Spier zelf niet ken- Peter Spier, NieuwAnisterdam
de, vormt de fraaie apotheose van Frijhoffs studie
van de lotgevallen en de overlevering van Evert Willemsz. I 5

in geschiedenismethodes tekenen zich verschillen
af in de orientatie op het kinderboek. Zo is De tijd zal her leren een
typisch voorbeeld van vaderlandse geschiedenis en sluit Bil de tiOd aan
op de mondiale orientatie van de SLO. Beide methodes bevatten zeer
uiteenlopende literatuurlijsten.
De eerste methode, van gereformeerde origine, vermeldt historische kinderboeken van christelijke uitgeverijen als Kluitman, De
Vuurbaak, Callenbach, Voorhoeve of Strengholt. I6 Auteurs als Prins,
Norel, Huurdeman, Van de Hulst, Lummel, Wilkeshuis, Dreux, Hildebrand of Kievit vertegenwoordigen met titels als Jacob Simonsz De
M E T H O D E S. Ook

I5· W. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. Een HoUands weeskindop zoek naarzichzeV
I607-I647· Nijmegen (suN) I995, PP· 862-867, hier p. 805.
I6. J. Engbers en J. den Otter, Bu de T(id. 's-Hertogenbosch (Maimberg) I986;
W. Bosland, J. de Waard, S. Westerveld en G. Bergacker De Tild zal het leren. Zeist

(Dijkstra) I986.
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Re'k, Watergeus, Postduiven voor de prins, Van Alkmaar de victorie, Lei-

dens ontzet, Harm Watergeus, Onder geuzen·ulag, Om het hart van Holland of De rattenvanger van Deventer een Hollandistisch-protestantse
visie op het verleden.
De tweede methode sluit met de keuze voor het nomadische, het
agrarische en het industritle maatschappijtype aan op de mondiale en
op toepassing gerichte benadering van de S L 0. Dat laatste leidt samen
met de traditionele aandacht voor geschiedenis als vertelvak tot

belangstelling voor informatieve en verhalende boeken:7 De mondiale orientatie van BO de tijd gaat samen met de selectie van internationaal georienteerde, historische prentenboeken, omdat de internationale co-productie van prentenboeken is aangewezen op onderwerpen
die tot de verbeelding van een internationaal publiek spreken. Daardoor wisten canonieke onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis
als Leidens Ontzet, Jan van Schaffelaar of Van Speyk de status van
internationaal prentenboek niet te verwerven en bleven ze als patrimonium voorbehouden aan het vaak herdrukte, geillustreerde historische kinderboek. Daarnaast zijn er onderwerpen die zowel tot de
canon van de vaderlandse als van de mondiale geschiedenis behoren,
zoals het geval is bij prentenboeken als Dinosaurussen opgraven, Het
schetsboek van Harald de Viking, De kathedraal, het verhaal van de bouw,

Een middeleeums feestmaal, Met Columbus naar Amerika, Die dag in
Hiroshima of Toen viel de bom.
Dat laatste behoort eerder tot de mogelijkheden wanneer een land
op een hegemoniale rolin de wereld en/of een groot achterland kan bogen, zoals blijkt uit vele historische prentenboeken over de Amerikaanse of Engelse geschiedenis van Peter Spier. In Nederland lukte

Spier dat, afgezien van het lokaal georienteerde De koe die in het water
viel, alleen bij het doorhet nationale reddingwezen tergelegenheid van
de kinderboekenweek gesponsorde prentenboek Land in zicht. Andere
uitzonderingen vormen het al eerder genoemde Ik woonde in een leunsteel, dat de Arnsterdamse Jordaan in het Interbellum oproept, en Vinger in de hoed, handelend over een rijke zeventiende-eeuwse redersfamilie aan een van de Amsterdamse grachten. Beide prentenboeken
hebben het verleden van Amsterdam in een specifiek sociaal milieu tot
onderwerp. Dat het eerste boek een binnenlandse, en het tweede een
buitenlandse uitgave betreft, illustreert de internationale belangstelling voor de zeventiende-eeuwse hegemoniale periode uit de vader-

landse geschiedenis. Dat toen in Amsterdam geschiedenis werd geschreven, wordt aldus doordit buitenlands prentenboek bevestigd.
I7' P. Mooren, 'Veranderend verleden, een verkenning van vijf nieuwe methodes voor
het geschiedenisonderwijs', in: J. Goedegebuure, P. Mooren en H. Verschuren (red.),
De wekomst van het verleden. Boeken, geschiedenis, onderw#s. N LBC, Den Haag I990,
PP· 46-77·
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AARDRIJKSKUNDE
LEERPLANNEN. Anders dan de Proeve beperkt IFat knOgen ze op de

aardrijkskunde niet tot kaartleesvaardigheid en wordt er
ook eerder begonnen met het leren orienteren in de ruimte. De Proeve
laat het voorbereidend aardrijkskundeonderwijs in leerjaar 3 (groep 5)
beginnen aan de hand van de 'uitbeelding' van een fictief verhaal of
een wandeling in de omgeving op de kaart. Het'echte' aardrijkskundeonderwijs begint met Nederland en breidt zich via Europa uit toI de
rest van de wereld. Extra lesstof bestaat uit de non-fictie van filmstrips, dia's, posters en uit 'voorleesstof van 'kinderlectuur voor de
klassebibliotheek' met vooral verhalen over het leven en de avonturen
van kinderen in andere landen, en met twee prentenboeken: De koe die
basisschool?

in het water viel en Wilhelm Tell van Aliki.
VAKLITERATUUR. Een belangrijk aspect van het aardrijkskundeonderwijs is, zowel volgens de Proeve als volgens de s Lo-publicatie, het

leren hanteren van kaarten. Een verdere indeling van kaartbegrip en
kaartlezen is gemaakt door Toelen en Bokhove. I8
Toelen ziet de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de ruimtelijke ori8ntatie als belangrijke voorwaarden om een kind in staat te
stellen tot kaartlezen en, in aansluiting bij de theorie van Downs over
'cognitive mapping', tot het verzamelen, organiseren, opslaan, terugvinden en bewerken van informatie over de ruimtelijke omgeving. 19
Elsgeest, die als missionaris in Afrika leerde om onderwijs te geven
met wat de omgeving te bieden had, biedt aanstekelijke voorbeelden
van 'buurtrijkskunde', zoals putjes binnen de 'vloerbedekking van de
omgeving'.20
Al zijn er beroemde kinderboeken die hun ontstaan te danken hebben aan gerichte opdrachten om de topografische kennis van kinderen
te verbeteren, zoals AUeen op de zuereld van Hector Malot en Niels Hotgerson van Selma Ugerloff, toch zijn beschouwingen over de relatie
tussen (kinder)literatuur, geografie en ruimtelijke verbeelding bijzonder schaars.

Dijkink noemt Faulkner een voorbeeld van een schrijver die de
almacht ontdekt om'net als God personen naar believen in ruimte en
tijd te verplaatsen'.2I Voor die verbindingen van punten in de ruimte
heeft de literatuurwetenschap volgens hem echter geen belangstelling,
IS. A.M. Toelen,Aanvankelyk kaardezen. Didactisch onnuikkelingszuerk voor een deckerricWum. o B R-reeks, nr. 255, Tilburg (Zwijsen) I983; J Bokhove, Werken met kaarten,
begnypend kaardezen m kaartkennis. oBR-reeks, nr. 299, Tilburg (Zwijsen) I99I
I9. R.M. Downs en D. Stea, Maps in minds. Reflecnons on cogninze mapping. New York
(Harper & Row) I977; R.M Downs en D. Stea, Image andenufronment. Cognitive
maping and spatial behavior. Chicago (Aldine Publishing Company) I973
20. J. Elsgeest, School, omgeving en aardnykskunde. Vereniging de Samenwerkende
Landelijke Pedagogische Centra, Amsterdam I988.
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al zijn er wetenschappers als Weisgerber voor wie de roman als vorm
van ruimteschepping uitnodigt tot ruimtebeleving.22
Nottd komt in zijn vergelijking van de kaartkennis in het stripverhaal De sigaren van de Farao met die van de gemiddelde, jeugdige
Nederlander tot de conclusie dat heel wat kinderen in hun voorstellingsvermogen eerder op Bobbie dan op Kuifje lijken23:
KUI FJE: Ja, Bobbie, morgen lopen we de haven van Port Said binnen.
BOBBIE: Weer een haven! Wanneer zijn we ernueens?
KUIFJE: Daarna gaan wehet Suezkanaal door en leggen aan in Aden.

Dan doen we Bombay aan en daarna Colombo, op her eiland Ceylon.
BOBBIE:

Komt erdan nooit'neind aan!

KUIFJE: Dan krijgen we nog Singapore, Hong Kong en tenslotte ...,
't doel van onze reis.

Voor de lezer die weet ofhet Sydney, CaYro, Rio de Janeiro of Shanghai is, zal het verhaal spannender zijn, 'omdat het bijvoorbeeld aanleiding geeft tot speculaties over wat er allemaal op reis mis kan gaan:
Port Said ligt immers ver van Shanghai en een reis door het Suezkanaal over de Indische Oceaan en de Zuid- en Oostchinese Zee gaat
door gebieden met verschillende klimaten. Kuifle probeert de topografische verbeelding van Bobbie te prikkelen door de route te beschrijven van Port Said naar Shanghai. Vergeefse moeite.' Dat laatste
zal volgens Nott6 ook het geval zijn wanneer boektitels veel meer van
het mentale kaartbeeld van de lezer vergen dan waarover leerlingen
van die leeftijd beschikken. Volgens hem zouden auteurs er dan ook
goed aan doen niet te veel te verwachten van de kaartkennis van hun
jonge lezers en ze niet te overladen met geografische namen.
Helms ging in een exploratief onderzoek het mogelijk effect na van
jeugdliteratuur op de verwerving van geografische kennis.24 Zij gebruikte fragmenten uit Aap en Beer van Wim Hofman, De metro van
Magnus van Joke van Leeuwen en Om de hoek van het Schrijverskollektief bij drie aspecten van het kaartlezen: de legenda, de windrichting en het relatief lokaliseren. Ze vond dat de vaardigheid van het
kaartlezen van basisschoolleerlingen er significant op vooruitging
dankzij de geprogrammeerde jeugdliteratuur. Dat biedt dus perspectiefvoor de topografische uiteenzettingen van Kuifje.
2I. G. Dijkink, 'De topografische verbeekling', in: De Gids, I44 (1980), nr. 5,
PP. 295-310
22. J. Weisgerber, Itoeklucht in de romanmimw. Amsterdam (Atheneum-Polak & Van

Gennep) I972.

23. H. Nottd, 'Kuifle of Bobby. Een overzicht van de praktijk van topografische
kennis', in: H. Van Lierop-Debrauwer, P. Mooren, P. Quelle en H. Verschuren (red.),
Zogoed als klassiek. NBLE, Den Haag I995, PP· I35-I40.
24· A. Helms,'De topografische verbeelding. De invloed van kinderliteratuur op de
kaartvaardigheid van basisschoolleerlingen', ibidem, pp. I.:I-I 57
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Hofman zag als kind bij de 'grote Bos' of Grote Bosatlas een boek
voor zich dat over bossen ging. 'Toen ik echter dat grote boek open
deed zag ik wel meer dan bossen: de wereld ging voor mi j open...
Zo'n mondiale eye-opener is volgens Hofman het prentenboek van
Anna Hilglund, Waarik nietgezueestben. De reizen van Stien Steenbreek,
waarin de gelijknamige dame met een thermoskan koffie, een kist
havanna's en een stapeltje reisverhalen onder handbereik af en toe op
een bed in een atlas neust en droomt van verre reizen: 'naar de Noordpool waar ze het te koud vindt en naar Vuurland waar ze het te warm
vindt, naar de Witte Zee waar alles wit is, naar de Bikini Eilanden die
eruit zien als een Bikini. Voor Rent Cailld bleef het, na het lezen van
Robinson Cms08, niet bij topografisch verlangen. Hij had er alles voor
over om met een geografische ontdekking beroemd te worden: 'Aardrijkskundige boeken en kaarten mocht ik lenen: de kaart van Afrika,
waarop ik nauwelijks enkele landen zag getekend maar slechts woorden als: woestijn of onbekend [...]. Ik speelde niet meer met mijn
kameraadjes. Ik sloot mij op zondag op om alle reisboeken te lezen die
ik maar kende'. Vele jaren en vele ontberingen later ontdekt hij dan de
bronnen van de Niger.25
In het prentenboek Waar isjulius? van John Burningham, dat door
Hofman werd vertaald, heeft Julius het bij de stoutmoedige reizen in
zijn verbeelding heel wat comfortabeler: als hij een gat graaft naar de
andere kant van de aarde, krijgt hij de lunch op een presenteerblaadje
aangereikt waar hij ook maar aan het graven is: de voet van een Egyptische pyramide, de oever van de Lombo-Bombo-rivier in hartje Afri25· W. Hofman, 'Naar een Bosatlas van de jeugdliteratuur', ibidem, pp. I 58-I72.
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ka, of Noworsky Krosky, 'ergens in Rusland'. Na zes bezorgde maaltijden vragen zijn ouders zich af waar Julius nu weer zal uithangen,
maar van al die verre reizen is zoonlief in het geheel niet ondersteboven; hij eet dan gewoon weer thuis en misschien wil hij nog eens in een
atlas nakijken waar hij zoal heeft rondgezworven.
NATUURONDERWIJS

LEERPLANNEN. In de Proeve is het natuuronderwijs zowel op kennis
van als verantwoordelijkheid voor de natuur gericht. Kennis der
natuur wordt in de Proeve verdeeld in biologie en natuurkunde. Bij het
vak biologie, dat in de lagere leerjaren incidenteel en in de hogere systematisch wordt gegeven, wordt systematisch verwezen naar geschikte kinderlectuur bij onderwerpen als bloemen, de weide, zoogdieren,
vogels of insecten, zoals naar het oeuvre van Jac. P. Thijsse en diens
Verkade-albums. Die lijst betreft zowel fictie als non-fictie (Duimeliintjevan Andersen naast Dejonge veldbioloog van IJsseling) en tussenvormen als gefictionaliseerde vertellingen over het leven in de natuur,
met name Fridolin, de das of Storm over het zuad. Natuurkunde wordt
beperkt tot 8 A IO lessen per jaar in de hoogste drie groepen. Kinderlectuur wordt bij onderwerpen als elektriciteit, het weer of magneten
niet genoemd.
Wat krOgen ze op de basisschoolP legt minder accent op kennisoverdracht en meer op het leren omgaan met de natuur en het zien van
samenhang in natuurverschijnselen bij onderwerpen als planten en
dieren, het weer en de seizoenen. De belangrijkste doelen zijn ontdekkend leren, het ordenen, verwoorden en kwantificeren van eigen
waarnemingen en het zorgvuldig omgaan met de natuur. Onder beschikbare middelen wordt enkele malen gewezen op het boek als hulpmiddel ('vergeet het documentatiecentrum niet') zonder verdere uitwerking.
De belangrijkste verschillen tussen Proeve van een lee,plan en Wat
knjgen ze op de basisschool? zijn net als bij de andere zaakvakken een
vervroeging van het systematische natuuronderwijs, toenemende aandacht voor milieu en techniek in het natuuronderwijs en meer en systematischer interesse in het zelf ontdekken en voor de informatieverwerkingsaspecten van het vak.

In Natuurkunde op de Basisschool, een project van
de sLo (I975-I980), gaat het om het stapsgewijs leren uitvoeren van
een eigen onderzoekje: introductie, aanrommelen, onderzoeken en
verslagleggen. Het project wordt ondersteund met De Grabbelton, een
periodiek met onder meer de rubriek'Boekenspoor' die het doen van
ontdekkingen stimuleert: 'Een tennisbal rok in de put. Het zware deksel open krijgen valt niet mee. Op je buik liggend de bal eruit vissen
VAKLITERATUUR.
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lukt ook niet. De put ruikt bepaald niet fris en waar komt hij uit, waar
gaat dat heen? [...] Wanneer de straat wordt opgebroken om leidingen
te vernieuwen of te repareren kunnen de kinderen iets te zien krijgen
van het geheirnzinnige netwerk onder de grond.'

Met zulke voorbeelden uit het prentenboek Ondergronds - het uerhaal uan onzichtbare constructies van David Macaulay zet Both een
speurtocht uit naar putten in de omgeving.26 Bij prentenboeken over
het weer, zoals Het regent, het zegent van Velthuijs stelt hij onderzoeksvragen als 'Waar blijven de plassen? Waar het regenwater? Wat hebben die slakken met de regen te maken? Hebben de eenden veel last
van regen? Laten we eens een eendeveertje onder de kraan houden.
Vergelijk dat met een veertje van een andere vogel.'
Pilgram ziet vervolgens in een citaat uit Het geminachte kind van
Kuijer een adstructie van de door hem gepropageerde ontdekhoeken
in de klas:

'Wij weten dat de school eerder zou moeten lijken op een jungle, een
boerderij, een laboratorium, een labyrinth dan op een kantoorgebouw
en toch lijken alle scholen op het laatste.'27
Pippi Langkous geldt als voorbeeld voor wie het niet kan laten om dingen op de grond als steentjes, takken, papiertjes of sigarenpeukjes te
classificeren als dood of levend en als afval van dieren of van mensen.

28

Natuuronderwijs begint volgens Pilgram met het onderzoeken van
eigen ervaringen, ook in boeken;29 maar niet in alle boeken, want Kijken met je handen van

Midas Dekkers vindt hij moeilijk uitvoerbaar,
achter het bureau bedacht en niet werkelijk beproefd: 'Een bewegelijke scharrelende kip natekenen, een week lang bijhouden hoe laat bloemen open en dicht gaan, mieren vangen en houden in een zelfgemaakte gipsen "kooi", pissebedden merken met een penseel lichtgevende verf en nagaan waar ze blijven, uileballen vinden of een slootwateraqarium inrichten zijn daar allemaal voorbeelden van', al lukt
het wel om erwten in een pot te laten ontkiemen.30
Pilgram maakt onderscheid tussen doeboeken, naslagwerken en
leesboeken. De eerste categorie motiveert tot proefies en daarmee tot
nauwkeurig lezen, want bij slordig lezen is de proef tot mislukken
gedoemd. Fotoprentenboeken als Een poesje wordt geboren zijn voor26. K. Both, 'Stad. David Macaulay, Ondergronds - het verhaal van onzichtbare constructies', in: De Grabbehon, I 980, nr. 2, pp. 23-25.
27· P. Pilgram in De Grabbelton, I98I, nr. 3, P· 75·
28. K. Bleyerveld, Namuronder«is in lessen. Katern 2. Onderbouw. sL o, Enschede
I992, p. 45.

29. P. Pilgram, 'Boeken bij natuuronderwijs', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk
(red.), Kinderen en non·*tie. Tilburg (Zwilsen) I989, pA 93-I06.
30. P. Pilgram. 'Natuuronderwijs in boeken', in: En nu overjeugdliteramur, I 986, nr. 3,
pp. 2 I4-2I7.
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beelden van de tweede categorie en Pluk van de Pett Ret is het prototype van de derde categorie.31
De wisselwerking die er ontstaat tussen het ontdekkende en onderzoekende kind, tussen de natuur en de literatuur, wordt mooi verwoord door Elsgeest. Hij verhaalt over een school waar een project
Minibeesdes wordt uitgevoerd. Juf Toos is met de aanwezigheid van

pissebedden en wormen, kevertjes en sprinkhanen, duizendpoten en
engerlingen, rupsen en slakken niet zo blij, maar heeft geen tijd om
bang te zijn door de vele vragen en reacties van de kinderen. Haar eerste zorg is dat de kinderen de beestjes kunnen bestuderen en daarom
vraagt ze de kinderen een doos of een bakzo in te richten dat die beestjes zich er thuisvoelen (nat of droog, licht of donker, wat eten ze). Ze
zorgt er ook voor dat er veel boeken zijn. 'Goddank geen typisch
breedsprakige maar loze weetalletjes. Er lag van alles, 66k grote-mensen-boeken. Zo vlot in het lezen waren die derdeklassers toch niet,
maar de vele goede illustraties vormden evenzovele punten van herkenning, en het moeilijkste gelees lieten ze wel aan de juf over. Deze
boekerij was zeer effectief, want de insecten stuurden de kinderen
naar de tafel vol met vragen, en de boeken stuurden hen weer terug
naar de beestjes "om te kijken ofhet wel waar was".'32
Het verslag van Elsgeest is uit I98I, wanneer de SLO-werkgroep
natuuronderwijs al een poos tot een 'doevak' heeft bestemd. Toch
blijkt uit de dissertatie van Van den Akker dat de meeste docenten de
overgang van 'doceren' naar ontdekkend leren nog steeds te abrupt
vinden, dat ze onzeker worden van de aanrommelfase en het effect van
het onderwijs ook ergens aan willen kunnen afmeten.33

VAKTIJDSCHRIFT. Inhetvakbladvanhet Instituut voor NatuureduCatie (IVN) A/lens en natuur, dat vanaf I950 verschijnt, wordt in I973
als eerste prentenboek Slak en rups van Helen Piers besproken. Winnie
Meyer-Ricard probeert vanaf dan met drie soorten kinderboeken een
brug te slaan tussen natuur- en milieu-educatie in en buiten de school:
boeken waarin de milieuproblematiek aan de orde komt, boeken die
op eenvoudige wijze iets over het natuurleven vertellen en boeken over
het natuurleven als inspiratiebron of naslagwerk.
Regelmatig recenseert ze prentenboeken, niet alleen milieu- en
natuurboeken als Joachim de straarveger van Kurt Baumann en David
McKee, of De mol Graa»aag van Luis Murschetz maar ook boeken
als De kathedraal van Macaulay of De ark van Noach van Peter Spier.
3 I. P. Pilgram in: De Grabbelton, I986, nr. 2, PP· 45-49·
32. J. Elsgeest, 'Kind, ding, dier: ontmoeting en samenspraak', in: Kinderen en beestjes,
een a-b-zetje. Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, Middelburg I98I
33· J. van den Akker, Onnue,p en implementatie van namuronderw#s (diss. Twente).
Amsterdam (Swets & Zeitlinger) I988.
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In I982 begint ze de rubriek'Poehtakjes', omschreven als voorbijdrijvende informatie, ideeen en suggesties. Zo is Poeh die aan de ene kant
van de brug takjes in het water werpt om te zien welk takje aan de
andere kant als eerste tevoorschijn komt, het model voor proefondervindelijk natuuronderzoek in een narratieve traditie.
In de periode tussen I983 en I990 worden meer prentenboeken
besproken dan in de periode daarvoor. Dat zijn zowel boeken voor
jonge kinderen, bijvoorbeeld Derk Das blijft altijd bij ons van Susan
Varley, als boeken voor oudere kinderen, zoals K iken met je handen
van Midas Dekkers. Ze onderscheidt doeboeken, waarin je ideeen,
tips en suggesties voor eigen onderzoek kunt opdoen, opzoekboeken,
waaruit je het antwoord op inmiddels gerezen vragen kunt halen, en
'natuur en milieuromans', zoals Pluk van de Petteflet of de niet zwaarwichtige en vaak grappige verhaaltjes uit Padden verhuizen niet graag
en Het schaap in de luie stoel.34
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Brands & Vos, Bollede

Brands, de auteur van die 'vaak grappige verhaaltjes', voert zichzelf
op als een jongen die na het lezen van boeken van Thijsse, of zelfs met
die boeken onder de arm, de natuur in ging om daar het een en ander
zelf te ontdekken. Wat hij toen las was niet voor kinderen geschreven.
Toen hem werd gevraagd om voor kinderen over natuur te schrijven,
deed hij dat met als motivatie: 'Ik zou zoveel mogelijk putten uit eigen
belevenissen, de jonge lezers moesten in 66n keer kunnen begrijpen
wat ik vertelde, respect voor dieren zou in de teksten moeten doorklinken en, [...] de kinderen moesten er zich mee kunnen amuseren,
dat wil zeggen de verhaaltjes mochten niet saai zijn. In feite moesten
het verhaaltjes worden die ik zelf als kind graag had willen lezen.
Helaas bestonden ze toen niet of nauwelijks. Je had natuurlijk het
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werk van Heijmans en Thijsse, maar daar hield het wel zo'n beetje
mee op. De literatuur over dieren was in die naoorlogse jaren saai,
wijdlopig, romantisch. Ik snuffelde erin, maar erg boeien kon het me
niet. Toch stak ik er nog aardig wat uit op.'35 Het logboek van Brands
over het laten opgroeien van een uit het nest geraakte eend, dat eerst
verscheen als Barbarber-uitgave en jaren later in I988 met pentekeningen van Peter Vos als het prentenboek Bolletie, vormde de eerste proeve van verhalen over natuur.

7.4. ASPECTEN VAN LEES- EN TAALONDERWIJS
LEZEN EN SCHRIJVEN

LEERPLANNEN. In de Proeve is het schoolvak lezen een onderdeel
van het moedertaalonderwijs, dat daarnaast de onderdelen luisteren
en spreken, stellen, spelling en grammatica omvat. Lezen is volgens de
Proeve een van de kernvakken van het basisonderwijs: 'wanneer de
basisschool haar leerlingen goed leert lezen, dan heeft zij een belangrijk deel van haar taak vervuld'. In de Proeve wordt een onderscheid
gemaakt tussen aanvankelijk lezen en voortgezet lezen en met nadruk
aangeraden het eenvormige van het leesuurtje te doorbreken door
aansluiting te zoeken bij door het kind doorleefde situaties via 'het
goede kinderverhaal in het leesboek'. Bij aanvankelijk lezen worden
naast leesboeken die opklimmen in moeilijkheidsgraad ook prentenboeken genoemd als mogelijke leesstof, variErend van plaatjes voorzien van een enkel woord tot prenten met een tweeregelig onderschrift. Voor de inrichting van de klassebibliotheek wordt de aanschaf
aanbevolen van een assortiment in moeilijkheidsgraad varierende
leesboeken, zodat kinderen op hun niveau kunnen lezen. Tevens
wordt aangeraden een aantal kinderbijbels of op de bijbel geinspireerde kinderboeken in de bibliotheek te plaatsen vanwege het grote cultuurhistorische belang van de bijbel. Verdere aanduidingen van genres of titels worden niet gegeven. Wel wordt enkele keren het belang
van het literaire boek benadrukt in wat de leerkracht zelf selecteert aan
verhalen bij de leesles.
Wat krOgen ze op de basisschooP spreekt niet langer over moedertaal
maar over Nederlandse taal, omdat het gebruik van dialect en van
andere'herkomst'-talen door een groeiende stroom migranten het gebruik van de term moedertaal uitsluit. Lezen wordt uitgewerkt als een
onderdeel van de schriftelijke taalvaardigheden, met naast technisch
en begrijpend lezen - anders dan in de Proeve - als derde component
34· W. Meyer-Ricard,'Op zoek met een boek', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk
(red.), Kinderen en non-jictie. Tilburg (Zwijsen) I989, pp. I07-I 23·
35· Gerard Brands, 'Natuur als entertainment', ibidem, pp. 77-92.
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leesbeleving. De vooral functionele doelstellingen komen erop neer
dat kinderen zich mondeling en schriftelijk moeten kunnen redden in
de Nederlandse samenleving. Dat betekent voor het lezen het correct
kunnen lezen en begrijpen van verschillende soorten teksten, met het
nodige plezier van dien; het leren gebruiken van een documentatiecentrum of opzoeksysteem; het leren waarderen van goede literatuur;
het leren vergelijken van eigen ervaringen met wat de tekst biedt; het
kunnen interpreteren van standpunten of het kunnen geven van een
samenvatting. De kinder- en jeugdliteratuur krijgt, na een periode van
sluimerend bestaan in de marge van onderwijs en publieke media,

vanaf midden jaren zeventig langzamerhand een eigen, officiale status, zoals blijkt uit het S L 0 -project over werken met boeken in het
onderwijs. De Zanger benadrukt, dat het tijd wordt meer en serieuzer
aandacht te besteden aan het creeren van tijd en ruimte op de scholen
voor het lezen en verwerken van boeken, ook buiten de leesles.36
In de Proeve komt de nadruk te liggen op de communicatieve functie van taal, en dat is nog meer het geval bij het leerplan van de SLO.
Voor de Proeve is stellen zowel zakelijk schrijven als schriftelijke
expressie. Kinderliteratuur wordt niet als inspiratiebron genoemd,
wel een verhaal ofplaat bij het gebonden opstel.
Wat krijgen ze op de basisschool? wil kinderen niet alleen diverse soorten teksten leren schrijven, maar ze ook een strategie leren hanteren
om tot een onderwerp te komen, er materiaal voor te verzamelen (ook
eigen ervaringen), daar een keuze uit te maken, een ordening in aan te
brengen, teksten te schrijven en tenslotte, aan te laten schaven.
VAKLITERATUUR. Met de belangstelling voor 'ontluikende geletterdheid' (emergent literacy) in plaats van een op de techniek van het
leren lezen geente voorbereidingsdidactiek, eerst vanuit schoolrijpheid en later vanuit leesvoorwaarden, zijn prentenboeken voor het
jonge kind dat nog niet zelf leest, hoog op de agenda komen te staan.
Een rijke en gevarieerde ervaring met allerlei schriftgebruik en een
diversiteit aan prentenboeken vormt immers het hart van 'ontluikende geletterdheid'. Analoog aan die paradigmawisseling heeft het voorspellend lezen de opvatting versterkt, dat lezen een proces van interactie in gang zet tussen de kennis die op papier staat en die welke de lezer
al heeft, ook in het omgaan met illustraties bij het leren van een vreemde oftwee(ie taal.
36. J. de Zanger, Lezen in her onderzoOs, onderrotis in /let lezen. s Lo, Enschede z.j.

37· M. F6rrer, 'Informatieve teksten in het onderwijs in de kennisgebieden', in: School
& Begeteiding, december I989, pp. 36-40
38, P. Mooren, 'Ikzen op niveau. Ofde gebreken van Av I ', in: Leesgoed, I 994, nr. 4,
pp. II2-II6.
39. L. Lentz en H. van Tuyl, Tadvaardigheid op de basisschool. sLo, Enschede I993
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Een volgende ontwikkeling betreft het terrein van 'reading in the
content area's'. Onder meer omdat de kennis en strategietn, opgedaan tijdens de leesles te weinig bleken te worden toegepast bij het
lezen van informatieve teksten in het zaakvakkenonderwijs, vroeg die
vaardigheid gerichte instructie, geintegreerd in het zaakvakkenonderwijs (de content area's volgens de Amerikaanse literatuur). Meestal
gaat het daarbij, vergelijkbaar met wat bij begrijpend en studerend
lezen in het algemeen speelt, om aspecten als het mobiliseren van
voorkennis, het ontwikkelen van lees-, leer- en denkstrategie8n, het
ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden in het plannen en organiseren van het eigen leerproces of het leren letten op tekststructurele
kenmerken, zoals samenhang in een tekst. Het verschil zit vooral in
het feit dat die vaardigheden en strategieLn niet worden geoefend in
de leesles (alleen), maar direct aan de hand van de tekst uit het geschiedenis-, aardrijkskunde- of biologieboek.37 Daarbij ruimen methodes steeds meer plaats in voor fictie in de context van een specifiek

onderwerp ofthema.
Wat tenslotte van invloed zal zijn op de aard en mate waarin kinderboeken onderdeel vormen van de leesdidactiek is dat er een eind is
gekomen aan het tot in het begin van de jaren zeventig overheersende
klassikale lezen met individuele beurten van leerlingen. Deze verandering is in de afgelopen dertig jaar met de nodige varianten veel sterker
praktijk geworden, in het begin vooral in de vorm van niveaulezen (het
instituut leesmoeder stamt uit de jaren zeventig), dat volgens het AV Isysteem gstalte kreeg in het in series opgebouwde leesfonds van Zwijsen (zie hoofdstuk 5).38 In de jaren tachtig ontstonden daarnaast verschillende vormen van vrij lezen en zelfstandig werken, al dan niet in
projectvorm of met het oog op spreekbeurten en werkstukjes.
In het project Taalvaardigheid in de basisschool worden principes en
werkwijzen ontwikkeld om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten.39 Het accent wordt daarbij meer gelegd op
communicatieve en actieve aspecten van taalvaardig;J'!Fir
heid als stellen en taaldrukken en op het werken met
thema's dan op cursorische deelleergangen als spel. :..*r
len. In de diverse lesvoorbeelden wordt met regelmaat gebruikgemaakt van kinderliteratuur. Zo wordt

bijvoorbeeld in een schrijfvaardigheidsles over 'tien
manieren om naar bed te gaan' ingespeeld op het verhaal in BO' Uil thuis van Lobel waarin Uil niet in slaap
kan komen omdat hij bang is voor de rare bobbels onder de dekens, die bij nadere inspectie - alleen de lezer
komt dat overigens te weten, Uil zelf niet - zijn eigen
voeten blijken te zijn. En het prentenboek Een kleur
van zichzeif, waarin Lionni ten behoeve van de identi-
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teitsontwikkeling de mogelijkheden van een kameleon met groot plezier benut, vormt de aanleiding om een elf te maken.
In I989 publiceerde Geel zijn dissertatie over de geschiedenis van
het schrijfvaardigheidsonderwijs.4° Voor de leerlingen van nu, die
door film en televisie aan het beeld gewend zijn, is het volgens Geel
normaal dat in hun schoolboeken zowel aan tekst als aan beeld alle
zorg wordt besteed. Ook in de leerboeken van vorige generaties leerlingen speelden illustraties al een belangrijke rol: kleine opstelletjes
werden geschreven naar het voorbeeld van in de methodes afgedrukte
beeldreeksen, met Van daden tot woorden als eerste voorbeeld van een
stelmethode. In die traditie zijn voor Louws en Leeflang prentenboeken gangmakers bij het stellen. Zo vraagt Leeflang de leerlingen bijvoorbeeld bij De brief van Lobel om net als Kikker een brief te schrijven aan iemand die daar even intens naar verlangt als Pad.4
Talen naar spel van Van de Wouw en Coehorst bevat idee8n voor
taallessen in de willekeurige volgorde van het alfabet: van Aanverwanten en Boek via Fantasie, Krant, PoEzie, Quiz, Reclame en Uitdrukkingen naar Zinnen.42 Prentenboeken worden bij drie thema's aangewend: bij de B van Boekfiguren ofvoorwerpen uit het werk van Carle,
Lionni en Hofman, 'tekens' bij Carle en Van Leeuwen, en het zelf
maken van een prentenboek bij Anno (En toch draait ze) en Wagneren
Brooks (Borre en de nachtzwarte kat); bij de J van Jaarvieringen is Het

vogeltje dat te ver ·uloog van Ainsworth en Horiuchi het symbool voor
het feest van Kerstmis; en de L van Lezen voert langs de route in het

alfabet van Wim Hofmans Aap en Beer.
Dellensen en Lentz zien het prentenboek als inspiratiebron voor
taaldrukken en laten met het prentenboek Frederick van Lionni oudere kinderen over hun eigen ervaringen praten en schrijven.43 Lentz
neemt het op voor taaldrukken en taalvorming als regulier onderdeel
van kunstzinnige centra.44 Taalvorming ziet hij als het zo precies
mogelijk verwoorden van een ervaring, gevoel of gedachte: 'Kreatief
taalgebruik darin relatie staat tot de kunsten hoeft dus niet alleen het
lezen van Achterberg of het schrijven van een novelle te zijn.'
Hansma biedt kansrijke taal voor peuters en kleuters in 'de lekker40. R. Geel, Niemand is meestergeborm. Geschiedenis van her Nederlandse schnbaardigheidsondertoijs in de negentiende en twintigste emw. Muiderberg (Coutinho) I989.
4I, In: K Vreugdenhill, Een boekje open en dan schnben. Vereniging de Samen-

werkende Landelijke Pedagogische Centra, 's-Hertogenbosch z.j.
42, J. van de Wouw en E. Coehorst, Talen naar spel. Een praktisch handboek voor ha
intensiveren van lessen Neddandse Mal. Leiden (Spruyt, Van Mantgem & De Does bv)
I987.

43- P. Dellensen en L. Lentz (eindred.), Taaldrukken, verder dan zeggen en schniven, een
handboek. Baarn (Bekadidact) 1987.

44· L. Lentz, 'Inleiding', in: Taaluorming, taakimkken en kinderboeken. NBLC,
Den Haag I988.
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liggen-lezen hoek,' 'de versjes- en rijmpjes hoek' of de 'maak-eenboek-hoek' met prentenboeken voor ontluikende geletterdheid of
aanvankelijk lezen zoals De puike postbode of: Briefgeheimpjes van de
Ahlbergs, Postuoor tilgervan Janosch ofDepost van Van Andel.45 Dekkers laat aan de hand van Wat is dat.1 van Virginia Jensen of van de
vioolspelende Victoria van David McKee een voelboek verzinnen en
een cd-hoes ontwerpen.46
VAKTIJDSCHRIFT. Moer, het vakblad voor leraren in het moedertaalonderwijs van basisschool tot en met voortgezet onderwiys, is vanaf de
aanvang in I969 met regelmaat aan leesonderwijs en kinderboeken
gewijd. Vanaf de oprichting wordt de gewenste richting van de V O N
uitgedrukt met de woorden longitudinaliteit en latitudinaliteit. Met die
begrippen wil Moer een brug slaan tussen zowel alle moedertaaldocenten, 'van kleuterleidsters tot hoogleraren', als tussen alle vakken

onderling.
Behalve de didactiek van het vak lezen en de literatuurles komt ook
de jeugdliteratuur voor onderscheiden leeftijdscategorieen vanaf het
begin structureel aan bod. In de jaren zeventig gebeurt dat via de leeskring in het Jenaplan-onderwijs, langs de jaarlijkse kinderboekenprijzen, literatuur ten behoeve van wereldorientatie, het werken met boeken voor I4-I6-jarigen, projecten taalontwikkeling in de kleuterschool
en de nota literatuuronderwijs aan kinderen tot I 2 jaar. In de jaren
tachtig komt enkele malen het aanvankelijk leesonderwijs in beeld,
wordt ruimte gereserveerd voor een leerplanmodel ten behoeve van
literatuuronderwijs, voor lezen in verschillende schooltypen, voor de
literatuurmeter, wordt aandacht geschonken aan racisme en verhalen
uit andere culturen, aan thematisch werken en worden diverse malen
uiteenlopende aspecten van geletterdheid onder de loep genomen.
Interviews met buitenlandse coryfee8n op het terrein van moedertaal-

ontwikkeling en leesonderwijs (Chall bijvoorbeeld) zijn een uiting van
de internationale oriEntatie van Moer, met het prentenboek als opvallende exponent.
In I 972 bijt de bibliothecaresse Van Reenen de spits afmet een pleidooi voor boeken op de kleuterschool en ze bespreekt daarbij prentenboeken van Carle en Lionni. Vergeer becommentarieert in I973 de
samenhang tussen tekst en beeld aan de hand van Valentiin van Lobel
en Rupsje Nooitgenoeg van Carle. Nora Roozemond bespreekt in het
kader van een congresverslag prentenboeken van Carle, Foreman en
Paleckova en Paleck. Haak betoont zich in I975 voorstander van het
gebruik van prentenboeken in het basisonderwijs en van aandacht
45· H. Hansma, Kansnjke taal uoorpeuten en kleuren. Baarn (Bekadidact) 1993
46. P. Dekkers, OnderwOs in stellen. J s w -boek, Tilburg (Zwijsen) I994·
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voor woordenschat, zinsbouw en 'beeldend' karakter in het prentenboek, onder meer aan de hand van Lupineke van Binette Schr8der. In
dezelfde jaargang bespreekt Bartlin enkele prentenboeken van Kuratomi en Kellogg in het perspectiefvan emancipatorisch taalonderwijs
en een jaargang later wijst Reijnhoudt op het belang van prentenboeken ter stimulering van de taalontwikkeling in het kleuteronderwijs.
Het conferentiethema Werken met prentenboeken wordt in I977 als
volgt aangekondigd:
'Prentenboeken zijn erg belangrijk voor de taalontwikkeling en de
wereldori8ntatie van het jonge kind [...] Het is dan ook jammer dat je
in een lagere schoolklas zelden of nooit een prentenboek aantreft.
Erger nog is het, dat prentenboeken ook in de meeste kleuterscholen
slechts een bescheiden rol vervullen.'
In I978 toont Marjan Werts zich bezorgd dat met de integratie van
kleuter- en lager onderwijs de verworvenheden van het kleuteronderwijs verdwijnen, zoals de kunst om spontaan in te spelen op de verhuizing van een kleuter met bijvoorbeeld het prentenboek Het huisje dat
uerhuisde.

In de periode tot I99O worden in totaal 43 prentenboeken besproken in het kader van onderwerpen als de taalontwikkeling van kleuters, van beoordelingscriteria en gebruiksmogelijkheden voor bovenbouw en intercultureel onderwijs.
Het blad Leestekens (I980-I986) geeft aan de sterk academisch georienteerde bladen Project 7eugdliteratuur en Verkenningen op het gebied
van dejeugdliteratuur een op de praktijk van het onderwijs gericht vervolg. Het blad gaat uit van het model'Didactische Analyse' (Van Gelder) en is dan ook sterk afgestemd op het gebruik van kinderboeken in
het basisonderwijs, zeker niet alleen bij de lees/taalles, maar ook bij
wereldorianterende vakken.
Vanaf het begin is er veel achtergrondinformatie over prentenboeken in het onderwijs, niet alleen voor kleuters, maar ook meer in het algemeen via onder meer interviews met illustratoren en uitgevers van
prentenboeken. Meijer, Remery en Kakebeeke berichten over auteurs
als Lionni, Anno, Carle, Heine, Vos, McKee, Kellogg, Janosch en Ungerer of Anno en McCaulay met het oog op hoogbegaafde kinderen.
De poezieprentenboeken van Gernhardt worden in de vertaling van
Wilmink verkend om te worden gebruikt voor allochtone leerlingen.
NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL EN

INTERCULTUREEL ONDERWIJS
Van Nederlands als tweede taal is in de Proeve nog geen sprake,

terwijl

in Wat krijgen ze op de basisschool? her tweetalig onderwijs in Friesland
model staat voor de opvang in en het onderhoud van de eigen taal

door allochtonen.
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In I984 verschijnt Van horen en zeggen, een thematisch-cursorische
methode Nederlands als tweede taal voor leerlingen in het basisonderWijs.47 De handleiding verwijst bij elk thema naar zowel Nederlandse
als Turkse en Arabische prentenboeken die door beginnende taalverwervers zinvol zouden zijn te gebruiken. Extra stimulering van de taalvaardigheid wordt verwacht van de visuele steun van met name prentenboeken, omdat 'het beeld universeler is dan een taal en daarmee
taalverschillen overstijgt; het geeft ook houvast in het proces van tweede taalverwerving, bijvoorbeeld omdat het eerder gehoorde verhalen
weer voor de geest haalt of een al bekende wereld in woorden oproept'.48 Daartoe worden ook gemeenschappelijke verteltradities gerekend, zoals De betoverde spaghettipot van Tomi de Paola, het Arabische verhaal De wonde,poten de variant die Grimm geeft: De zoetepap.
Bovendien kan het boekenaanbod een schakel vormen tussen het
onderwijs in de tweede taal, dat in eigen taal en cultuur en het reguliere onderwijs.
Eenzelfde aanpak kenmerkt het prentenboekenproject van het
Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) alsook het interventieproject
van Appel en Vermeer, waarvan in hoofdstuk g de empirische evaluatie wordt besproken.49
In Intercultureel ondervtjs is kleur bekennen doen Van Helvert en Van
Dorp het voorstel om de verkenning van een intercultureel thema Ie
beginnen met het tonen en voorlezen van prentenboeken als 0, WaI
mooi is Panama van Janosch, /Us je maar vriendjes hebt van Waechter,
Dikke urienden van Heine of Kees en Keetie van Buisman. Daarna kan
een gesprek volgen over de eigen ervaringen van kinderen.50
Abram toont zich voorstander van het werken met prentenboeken
als continuering van de traditie van de kleuterschool door in de groepen 3 en 4 met prentenboeken te werken. 'Prentenboeken hebben op
het gebied van taal, het taalniveau en de illustraties heel wat meer te
bieden dan de leesboekjes uit de methode. Prentenboeken zijn heel
geschikt om lees-, taal-, expressie- en wereldverkennende activiteiten
47· Werkgroep Nederlands voor anderstaligen, Van Horen en Zeggen. Een methode

Nederlands voor anderstalige kinderen in het basisonderwijs. Groningen golters-NoordhoiDI984·

48. p. Mooren, 'Verantwoording geannoteerde boekenlijst', in: Van Horen en Zeggen,
I984, Handleiding 2.
49. H. Wilmink en S. Kohlmann, 'Een prentenboek in je eigen taal: meerdere talen in
66n klas', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Speerpunt Lezen. Tilburg (Zwijsen)
I987, PP· I 93-202; R. Appel en A. Vermeer,'Met prentenboeken meer woordenschat', in: Melina van Lierop e.a. (red.), De kunst van het lezen. NBLc, Den Haag I994,
pp. I57-I72; C. Schouten-van Parreren, 'Taal inprenten door prentenboeken', in:
P. Mooren en C. Schouten-van Parreren (red.), We are reading. Hetgebruik van boeken
&1 Engets in het basisonde,·w:js. NBLC, Den Haag I988, pp. 38-60.
50. N. van Dorp en K. van Helvert, Intercultureelonderwds is kleur bekennen. Tilburg
(Zwijsen) 1986.
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integreren.'5I Daarbij komen onderwerpen ter tafel als angst, kinderarbeid, gehandicapt zijn, pesten, sprookiesfiguren, tegenstellingen
of vluchten, met als gemeenschappelijke thematiek eigen en andermans identiteit. Toepasselijke verwerkingen worden gevonden in het
kijken in een spiegel bij Het lelO kejonge eendje van Andersen, in het proberen te praten met je kiezen op elkaar geklemd bij Dokter De Soto, of
te

een bladzijde in gebarentaal navertellen bij Ik heb een zuge, mun zusje is
doof. Bijna alle geselecteerde prentenboeken representeren'de vreemdeling' en in nagenoeg alle suggesties en interpretaties wordt gevarieerd op het thema 'onbekend maakt onbemind' als middel tot de
bestrijding van vooroordelen.

ENGELS
Sinds de invoering van de Wet op het Basisonderwils in I985 beoogt
Engels als verplicht vak op de basisschool onder meer het bijbrengen
van enige luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.52 Omdat werd
aangesloten op het drempelniveau voor taalvaardigheid zoals dat door
Van Ek in opdracht van de Raad van Europa in eerste instantie voor
gastarbeiders en toeristen werd geformuleerd, kwam het zwaartepunt
te liggen op mondelinge vaardigheden.53 Bovendien gold in veel vakliteratuur communicatieve competentie als nieuw paradigma wat neerkwam op het in re8le gebruikssituaties functioneelleren gebruiken van

een vreemde taal. Zo noemt het Handboek voor Toegepaste Taalkunde
het communicatieve doel van her vreemde-talenonderwijs toonaange-

vend.54 De invloed die daarvan uitging blijkt uit titels als Niet met je
mond vol tanden of Walkie-talkie.55
Die voorkeur voor een communicatieve aanpak ging ten koste van
traditionele doelstellingen van het vreemde-talenonderwijs, zoals culturele verrijking door middel van kennisname van grote literatuur.
Volgens Koster en Matter hebben deze doelstellingen 'met het einde
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van het elitaire voortgezet onderwijs' plaats moeten maken voor meer
communicatieve vaardigheden.56 Methodes voor het basisonderwijs
leggen doorgaans het accent op mondelinge vaardigheden Engels.57

De bedoelde communicatieve hervorming is volgens Oud-De Glas
deels ten koste van het lezen gegaan.58 Het realiseren van vooral mondelinge taalvaardigheden in uitdagende werkvormen was zo'n energieverslindende onderneming en het lezen werd zozeer geassocieerd
met de grammatica-vertaalmethode en met tekstueel literatuuronderwijs in het vreemde-talenonderwijs, dat het lezen zelf weinig specifieke aandacht kreeg in de methodes. Die veronachtzaming van het lezen
in de methodes-Engels blijkt zonneklaar uit de kwantitatieve verdeling van de leerstof tussen spreken en luisteren enerzijds en lezen anderzijds. Stoks, zelfauteur van een paar methodes, wijst al evenzeer op
de dominantie van de mondelinge taalvaardigheid.59 In een latere
balansopname van wat er in methodes Engels wordt gelezen plaatst
Stoks speciaal voor een les geschreven teksten die buiten het domein
van zo'n les geen enkele functie hebben, als 'Untexte' tegenover
authentieke teksten die oorspronkelijk met een ander doel zijn geschreven dan ten behoeve van het vreemde-talenonderwijs. Dat zijn
bijvoorbeeld advertentieteksten, folders, weerberichten, cartoons of
gebruiksaanwijzingen. Verder onderscheidt hij niet-authentieke 'leesboekjes' als 'graded readers', waarvan de moeilijkheidsgraad in woordenschat en in grammaticale structuren geleidelijk toeneemt en
authentieke leesboekjes zoals Engelse prentenboeken. De laatste kunnen heel geschikt zijn, omdat ze oorspronkelijk bedoeld zijn voor nog
niet zo gevorderde leerlingen in taal en veel ondersteunende illustraties hebben. Hij concludeert dat 'er weinig systematische aandacht
5I. I. Abram e.a., A·entenboeken op school. T*s voor her werken metprentenboeken in de
onderbouw van het basisonde,«is. APS, Amsterdam I990.
52. G. Stoks, Engets in het basisonderwijs Handboek Basisonderwils, aflevering 2. SLO,

Enschede I983.
53. J. van Ek, 77ie Threshold Levelfor Modern Language Learning in School. Council
ofEurope, Straatsburg I977; ook Groningen (Wolters-Noordhoff) I977
54· T. van Els e.a., Handboek voor Toegepaste Taalkunde. Groningen (Wolters-Noordhoff) I977·
55· H. Radstake en H. van Toorenburg, Niet metle mondvol zanden. Communicatief
mut-ondenmis thematisch benaderd. s Lo, Enschede I983; J. Derksen en G. Stoks,
Walkie-talkie. Tilburg (Zwijsen) I986

56. C.J. Koster en J.F. Matter, Freemde mlen leren en onderzuijzen. Groningen (Wolters-

Noordhoff) I983
57· M. Heerze, 'Engels in het basisonderwijs: de methoden', in: Mooren en SchoutenVan Parreren (red.), IFe are reading, I988 (n. 49), PP· 43-46.
58. M. Oud-de Glas, 'Vorming en lezen in de moderne vreemde talen', in: Leesgoed,
I987, nr. 6, pp 223-226.
59· P. Mooren en H. Verschuren'The Wig ofthe Judge. Over de beste methode
om Engels in het basisonderwijs te geven, een rondje didactiek', in: En nu ouerjeugdliteratuur, I986, nr. 2, pp. 46-50.
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voor het lezen bij Engels in het basisonderwijs bestaat en dat in de
meeste klassen lezen als een extra activiteit voor snellere leerlingen
wordt gezien. Er kan beslist niet van uitgegaan worden, dat een groot
aantal leerlingen in het laatste leerjaar van de basisschool veel leeservaring bij Engels heeft opgedaan:60

7.5. REKENEN EN WISKUNDE

LEERPLANNEN. In de Proeve wordt gesproken van rekenen, in i:Fat
knOgen ze op de basisschool.1 van wiskunde. Doel van het rekenonderwijs
is volgens de Proeve dat leerlingen vooral het hoofd leren bieden aan
alledaagse situaties waarin rekenkundige oplossingen nodig zijn. Via
allerlei oefeningen en 'spelletjes' in een steeds uitgebreidere vorm
komen rekenkundige bewerkingen, het muntstelsel, de tijd, het meten
en wegen, de Romeinse cijfers en enige eenvoudige statistiek aan de
orde.

Bij de S L 0 gaat het via het leren oplossen van problemen en toepas-

om'het ontwikkelen van een wiskundige instelling', ook bil wat doe- en kijkmeetkunde heet. Door allerlei activiteiten krijgen kinderen gelegenheid zich te orienteren op onderwerpen
als oppervlakte, omtrek, spiegeling, gelijkvormigheid, verhoudingen,
evenredigheden en schaal. Dat alles'zoveel mogelijk geintegreerd [...]
en gerelateerd aan situaties die de kinderen aanspreken en die hen uitnodigen tot activiteit'. Rekenen is niet meer alleen veel sommen
maken of'instampen' van de tafels, maar ook het in contexten aan de
orde leren stellen van eenvoudige problemen om nieuwe begrippen en
inzichten toe te passen op bestaande kennis en vaardigheden.
sen van vaardigheden

Freudenthal, founding father van het ontwikkelingsproject wiskunde op de basisschool (Wiskobas) ondersteunt met
zijn kritiek op speelwerkbladen die de verschoolsing van het kleuteronderwijs in gang zetten, het traditionele spelend leren van kleuters. 6I
Die traditie werd door theoretici van het kleuteronderwijs als Nijkamp nog steeds hooggehouden tegen de stroom in van pleidooien
voor meer aandacht voor rekenvoorwaarden in het kleuteronderVAKLIT ERATUUR.

Wijs.62
60. G. Stoks, 'Wat lezen kerlingen bij Engels in het basisonderwijs', in: Mooren en
Schouten-Van Parreren (red.), We are reading, I988 (n. 49), PP· 61-69.
67. H. Freudenthal, 'Onderwijsontwikkeling voor de kleuterschool; cognitief, wiskundig', in: De wereld van hetjonge kind, I979; Opgenomen in: idem, Appels en peren.Wiskunde en psychologie. Gebundelde opste#en. Apeldoorn (Van Walraven) I984, PP· 7-24·
62. W.M. Nijkamp, Pmpectieven van het kleureronderwgs. Groningen (Wolters-Noordhoff) I97I, pp 242-243; W.M. Nijkamp, De kleuter in degemeenschap. Groningen
(Wolters-Noordhoff) I9707, pp 347-353·
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Kinderliteratuur wordt volop benut in de ontdekhoeken waarover
Noot en Van Schaik verslag doen in hun Engelse brieven, met vragen
als'Hoelang kun je op 66nbeen staan?' of'Tothoever kun jeeen speld
horen vallen?'63 In Tussenstand, het tweede deel over het InnovatieprojektAmsterdam, zet Van Calcar die traditie voort met volop belangstelling voor versjes, liedjes, toneelspelletjes en soms ook (prenten)boeken.64

Het ontdekkend omgaan met getal en verhaal vindt pas langzaamaan onthaal in methodes voor het rekenonderwijs, ook in die welke
een apart deeltje aan de kleuterschool wijden. Weliswaar vestigen
Rekenwerk, Getal in beeld en Kleuters in actie de aandacht op prentenboeken, maar het uitgaan van rijke contexten of sleutelfiguren blijft,
zelfs wanneer prentenboeken worden genoemd, zonder concrete gebruikssuggesties.65 De kleuterprojecten Mozarek van Lamme en Van
derWerffen Wonen van Vlietstra en Van der Werffmaken gebruik van
Pezzetino van Leo Lionni, van Wat is dat? van Jensen, Wie komt er in
m:jn huisje van Ingrid & Dieter Schubert en van De Appelmoesstraat is
66
anders van Joke van Leeuwen.
In het invoeringsprogramma Reken op prentenboeken van Van 't
I<looster en Mooren wordt een verbinding gelegd tussen realistische
reken-wiskundemethodes en het prentenboek, zoals in het volgend
hoofdstuk nog zal blijken.67 Buys beschrijft activiteiten om kleuters
speels te laten tellen, bijvoorbeeld het sorteren en selecteren van kno68
pen na het voorlezen van een Kikker en Pad-verhaal van Lobel.
VAKTIJDscHRIFT. Hettijdschrift Willem Bartjens draagt als opvolger
van het WiskobasbuRetin sinds I980 een speelse en praktisch gerichte
visie op het vak uit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de rubriek'Wiskunde op
straat' en uit de incidentele confrontaties van fictie met wiskunde: een
verrassende proefop de som vormt het al meter*i laten nagaan van het
fictionele karakter van Gulliver ofhet laten schatten van Pinkeltje:
63· A. Noot en S. van Schaik, Engelse brieven. Een bezoek aan Engelse Infantscholen in
het kader van het innovatieproject Amsterdam. Amsterdam (Van Gennep) I980.
64· C. van Calcar, Innovaneprqiect/lmsterdam. Deel I I. Tussenstand Amsterdam
(Van Gennep) I976, pp. I96-I97·
65· J. Nelissen e.a., Rekenwerk Praktijkboek I & 2. Gorinchem (De Ruiter) I986,
p. I6. T. Brinkman e.a., Kleurm voorbereiden op rekenonde,«is, van spel wr begnp
's-Hertogenbosch (Malmberg) I 984; M. Hohmans e.a., Kleuters in acne op de basisschool.

Zutphen (Thieme) I985

66. H. L.amme en G. van der Werff, Mozaitk. Kleure,projecten Basisschool. Baarn
(Bekadidact) I985; I. Vlietstra en G. van der Werff, Wonen. Kleuterprojecten Basisschool Baarn (Bekadidact) I987.
67· Th. van't Klooster en P. Mooren, Reken opprenwnboeken. Hetprentenboek als
context b i realistisch reken-wiskunde-onder·w4)in de onderbouw van het basisonder«is.

Vereniging de samenwerkende landelijke pedagogische centra, Amsterdam I99I.
68. K. Buys, Telactivite:ten voor kleuters. Baarn (Bekadidact) I99I.
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'Stel, hij is zo groot als Pinkeltje geworden, hoe groot is hij dan? Teken
hem eens met een meetlatje ernaast. Hoeveel stappen doet hij in een
meter? Hoe lang zal hij daarover doen?'
Het eerste artikel over het aanwenden van prentenboeken bij het
rekenonderwiis zalpasin I992 verschifnen. In dat artikel 9nderscheidt
Janssen twee typen telboeken: 'boeken met groepen telfiguurtjes
waarbij de aantallen weinig of geen onderlinge samenhang vertonen,
en boeken waarin de telactiviteit is opgenomen in een context, in een
verhaal:69 De contextueel rijke telboeken bieden behalve de nodige
ezelsbruggetjes voor het tellen ook een voorstelling van de wereld die
latente kennis activeert, fantasie stimuleert en emoties oproept. Toch
presenteert Janssen vooral telboeken van het eerste type, waarvan er
naar zijn zeggen zo'n 80 tot Ioo op de markt zijn. Die hoeveelheid
alleen al tekent hoezeer de bredere opvatting van Freudenthal en Wiskobas nog geen gemeengoed is in het buitenschoolse leren.
Dat laatste treedt frappantnaar voren uit de themalijsten van NBLC
en No T : de eerste lijst van 53 titels heeft als product van literair georianteerde bibliothecarissen IO keer tellen niet in de titel, de tweede
lijst van 22 titels bevat als product van op wiskundige wereldoriLntatie
gerichte Wiskobasmedewerkers slechts 66n keer tellen in de titel.7° De
laatste lijst geeft met de naam Tel- en taalverhaal dan ook meteen te
verstaan, dat het om meer dan leren tellen gaat. Bij de zes thema's te
weten omgaan met geld, een routekaart, relaties, tijd en sporen van
vroeger, verhoudingen en hoeveelheden, worden prentenboeken vermeld als De boodschappenmand van John Burningham, 0, wat mooi is
Panama van Janosch, De superhaas van Helme Heine, Miki, waar ben
jeP van Yoriko Tsutsui en Akiko Hayashi, en De tzuee admiraals van
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David McKee.71 De eerste lijst beperkt zich tot telboeken en gaat
voorbij aan andere themalijsten als Tegenstellingen, Klokkijken, Katender of Vormen, waarmee het N B L c op een breder gebruik van prentenboeken bij het reken- en wiskunde-onderwijs had kunnen wijzen.72

7.6. GODSDIENST

EN

GEESTELIJKE STROMINGEN

Voorhet vak godsdienst zijner, ongetwijfeld vanwehet
verzuilde
ge
onderwijs in Nederland, geen algemene richtlijnen in
de hoeve van een leerplan. Dat wordt anders, wanneer de Wet op het
Basisonderwijs van I984 geestelijke stromingen als verplicht kennisgebied opneemt. De eerste druk van Wat krOgen ze op de basisschoolp
kondigr Geestehyke stromingen als nieuw vakgebied aan en onder die
titel zal twee jaar later een aparte uitgave verschijnen.
Volgens Meijer is er slechts beperkte ruimte voor het leergebied
geestelijke stromingen in het basisonderwijs: onderzoek van Goldman
laat zien dat het voor het vak noodzakelijke symbolisch denken en
interpreteren pas rond het veertiende jaar tot ontwikkeling komt.73
Niettemin zijn er bijbelse verhalen en kinderboeken die volgens Meijer daarop vooruit kunnen lopen, zoals het scheppingsverhaal uit Eykmans Woord voor woord en wereldse versies als het eskimoverhaal van
Grote Raaf, het sprookie Eva's kinderen van Grimm of de scheppingsverhalen die de Maidu-indianen en de Afrikaanse Shilluks vertellen.
En vooroordelen kunnen worden bestreden met de strategie 'bekend
maakt bemind'.
Protestantse en katholieke scholen verschillen met name in het
gebruik van de bijbel. Voor het rooms-katholiek basisonderwijs worden uitsluitend kinderbijbels aanbevolen, zoals die van Eykman of
Cramer-Schaap, voor het protestantse onderwijs vaak ook bijbels
voor volwassenen. In protestantse kring is de bijbel dan ook een boek
voor alle leeftijden en het lezen van de bijbel aan tafel een gezinstraditie, terwijl het in katholieke kring blijft bij de kinderbijbel en de bijbelLEERPLANNEN.

fragmenten in de kerk.
69. G. Janssen, 'In bed is een beer meer dan genoeg', in: Wi#em Bareens, I I (I992)
nr. 3, PP. 20-25.
70. Thema ist VerhalendeJeugdboeken: Telboeken. N BLC, Den Haag I98 I; I. Fredriks,
J. Louws en J. de Gooyer-Quint, Her Tel- en Taalverhaal. NoT, Hilversum, Purmerend
(Muusses) 1983-I984.
7I.J. de Gooyer-Quint verzorgde in het Wiskobas-bulletin de rubriek'Kleuters en
wiskunde', J. van de Brink de rubriek'Wiskundige wereldoritntatie'.
72. Het NBLC in Den Haag publiceerde als themalijsten: Klokkilken, juli I 98 I;
Kalender, december I983; TegensteUingen en Vormen, beide in maart I985
73· W. Meijer, Geestelilke stromingen op de basisschool. Leiden/Antwerpen (Martinus
Nithoff) r99O

283

VAKLITERATUUR. Het tijdschrift Schoolen Godsdienst, dat sinds I947
bestaat, is in de beginjaren bijna uitsluitend geori8nteerd op kerk en

dogmatische catechismus met interesse voor kinderboeken over het
leven van Maria en Jesus, of over de ontdekking van God via de
natuur. In de jaren zeventig verschiet het blad van kleur: foto's van
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders maken plaats voor foto's van
kinderen, ook van het volkskind en van het kind in de derde wereld, en
kinderliteratuur wordt ontdekt als concrete bron voor ervarings- en
bevrijdingscatechese.
Zo staat de echtscheiding van schildpad Clementine in het prentenboek Arthur en Clementine van Turin model voor bevrijding in het
themanummer over feminisme en catechese (I 980, nr. 5). Prentenboeken als Frederick van Lionni of de vele Kikker en Pad-verhalen van
Lobel zijn'levende' voorbeelden in het themanummer over tederheid
(I985, nr. 2/3)
Het geloofin de verrijzenis spreekt uit het prentenboek Simp, de kanonskogel (Pasen, I984) en de bijbelprentenboeken van Kees de Korte
zijn de hedendaagse beelden van de verkondiging van Jezus van Naza-

ret (I986, nr. 2).
Voor kinderliteratuur als bron voor ervaringscatechese gelden als
vuistregels of het verhaal iets belangrijks meedeelt over de werkelijkheid, of de relaties tussen de personen uitstijgen boven hun maatschappelijke rollen en - vooral dat is voor catechese van belang - of er
personen zijn met groeimogelijkheden.74 Prentenboeken als Borre en
de nachtzzuarte kat van Wagner en Brooks, waarin de hond uiteindelijk

Wagner en Brooks,
9

Borre en de nacht-

zzuam kat
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de kat accepteert, De leeuw en de muis van Wildsmith en Simp, de kanonskogel van Burningham blijken aan die criteria te beantwoorden,
omdat ze in mentaliteit met de bijbel overeenkomen en 'toegangspoorten [vormen] tot een levensnabile, zorgende God, zoals al eeuwen in verhalen over hem verteld wordt'.
Hoe kon kinderliteratuur in zo korte tijd zo'n belangrijke katalysator worden in de catechese? Uit het sociologisch-historisch onderzoek
van Claassen blijkt dat, met de afschaffing van de catechismus in
I962, de eigen ervaringen van de leerlingen steeds meer op de voorgrond kwamen te staan, samen met de steeds duidelijker wordende
hang naar de bevrijdingstheologie.75 Daarmee valt de voorkeur te verklaren in katholieke kring voor de kinderbijbel van de 'randkerkelijke'

Eykman met zijn actualisering van de bijbel in de midrasjtraditie: 'de
verloren zoon is bordenwasser in een hotel en zit mistroostig op een
vuilnisemmer'.76 Dat voert voor Turkse en Marokkaanse kinderen
bijvoorbeeld tot de ontdekking dat 'Jozef in Egypte in ongeveer eenzelfde positie verkeerde als deze kinderen, en dat de gastarbeiders als
groep in ongeveer dezelfde positie verkeren als de Hebree8n in het
Egypte van de slavernij'.77
Die actualisering van het bijbelverhaal gaat soms ten koste van het
verhaal. Zo is het Goedegebuure in een analyse van het verhaal van
Jozef in een aantal kinderbijbels opgevallen, dat de vereniging van
goed en kwaad in Jozef als uitzondering op de vaste dichotomie van
goed en kwaad, held en schurk in de meeste bijbelverhalen, veelal
teniet wordt gedaan. Zo haalt Eykman, wanneer hij het vers weglaat
waarin Jozef over zijn broers klikt tegen zijn vader, de angel uit Jozefs
karakter en mist hij vervolgens de ontwikkeling die Jozef doormaakt:
'Wat de Bijbelse Jozefbij uitstek tot een tragische held maakt, heeft te
maken met de schoonheid van zijn lot, zowel in narratief als moreel
opzicht. Hij waant zich bijzonder, haalt daarmee de wraak van zijn
broers op de hals, raakt dientengevolge in slavernij en gevangenschap,
maar bereikt na alle ellende ook een positie waarin hij als op een na
machtigste man van het Midden-Oosten de weldoener van zijn volk
kan worden.' Zo blijkt Eykman 'weinig oog te hebben voor de eisen
die een goed verhaal stelt'.78
74· Na vieren. Hoger Katechetisch Instituut. Nijmegen I977·
75· A. Claassen, Schipperen tussen schoolen kerk (diss. KuN) Nijmegen (Dekker & Van

der Vegt) I985·
76. H. Heijkens, 'Welke kinderbijbel kiezen we?' in: School en Godsdienst, I980, nr. 2,
pp. I 8-24.

77· R. de Bruin, 'De politieke bijbelvertelling', in: School en Godsdienst, I982, nr. 7,
pp. I 28-I33·
78. J. Goedegebuure, 'Een positieve held of gewoon een etterstraal? Jozef als ambivalent personage', in: H. van Lierop-Debrauwer e.a. (red.) Zo goed als klassiek. NBLC,
Den Haag I995, PP. 23-30·
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Bij het Katechetisch Centrum te Tilburg verscheen de Kindercatechesekalender.79 Daarin wordt kinderliteratuur ingebed in het kader
van seizoenen, zintuigen, kerkelijk jaar, islam, jodendom en profane
feesten als de kinderboekenweek. Kinderliteratuur en kalender vertegenwoordigen een oecumenisch-liturgische traditie. De scheurkalender wil'een teken aan de wand' zijn door middel van motto en thema
in vast afwisselende activiteiten: om in te kijken (prentenboeken en
concrete voorwerpen zoals een zonnewijzer), om te doen, om te spelen, om te bidden, om te zingen, om te vertellen en om te weten (weerspreuken).
Methodes verschillen al naar hun identiteit. In de protestantse methode Hand in hand wordt de kinderbijbel van CramerSchaap of de volwassenenbijbel van Klink vier keer 'doorgewerkt:80
Daarnaast zijn er bijbelthema's in de bovenbouw en worden er met
voorbeeldverhalen ook thema's als het verzet van Kaj Munk tegen het
Hitler-regime of de Werken van Barmhartigheid van de Meester van
Alkmaar aan de orde gesteld.
De protestantse methode Wie waagt die leeft verankert de bijbel in
de emancipatie-pedagogiek van Dasberg (Grootbrengen door klein houden) en in Het geminachte kind van Guus Kuijer.BI De jeugdliteratuur
vormt een opstapje naar de bijbel. Zo vormt het blind raken in Het
wereldje van Beer Li thart een brug naar de angst van Jezus in GetseMETHODES.

mane.

De katholieke methode Beloofd blijft beloofd zoekt naar evenwicht
tussen ervarings-, bijbel- en kerkcatechese via het ideaal van kinderlijke en bijbelse gerechtigheid: 'beloofd is beloofd' in de titel, het gebruik
van Eykmans kinderbijbel Woord voor zuoord en het bijbelverhaal als in-

levingsverhaal met het bekeringsmoment als episodische kern.

82

7.7 KUNSTZINNIGE VORMING

In het algemene gedeelte van de Proeve van een lee,plan wordt het tot
de taak van de school gerekend om de behoefte tot expressie zo te stimuleren dat het kind het vanzelfsprekend vindt om uitdrukking te
geven aan wat het voelt en denkt. De Proeveziet aandacht voor toneelspel, muzikale vorming, tekenen, handwerken en handenarbeid,
79. Catechesekalender. Katechetisch Centrum, Tilburg I986.

80. J. Gerritsen, Hand in Hand. Nijkerk (Callenbach) I975-I980.
SI. H. Hommes, Wie waagt die leeft. Groningen (Wolters-Noordhoff) z.j.
82. A. Bosch, M. Corvers, L. van Eggelen en H. van Geene, Beloofd blijft betoofd
Katechesemethode uoorjaargroep 5 tot en met 8 van de basisschool. Tilburg (Zwijsen)
I986-I987.
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lichamelijke oefening en het kinderlijk spel liefst gerealiseerd in een
vorm van totaliteitsonderwijs. In Wat krOgen ze op de basisschool.i wordt
kunstzinnige vorming begrepen als de bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging en daarnaast nog audiovisuele, dansante en dramatische vorming.
Aldoende verschijnt als werkboek voor kunstzinnige vorming vanaf
I970. Het blad dat het werkplaatsidee huldigt, voert zelfwerkzaamheid in het vaandel op het terrein van schrijven, tekenen, toneelspelen,
schilderen, dansen, muziek maken of filmen. Dat devies in de traditie
van de Werkschuit vindt in kinderliteratuur een dankbaar uitgangspunt voor projecten op vele terreinen, zoals Pluk van de Pettejlet, De
fantastische meneer Vos, de prentenboeken De mol Graa»aag, het
Tomaniboek en niet te vergeten Frederick.83 Van Hest en Van Faassen
vertellen bijvoorbeeld over de gesprekken en verwerkingen die plaatsvonden bij het aanbieden van het laatstgenoemde prentenboek van

Leo Lionni.84
BEELDENDE VORMING

LEERPLANNEN. Beeldende vorrning wordt in de Proeve

niet ge-

noemd, wel het vak tekenen als onderdeel van manuele expressie om
'kinderlijke uitingsmogelijkheden' en handvaardigheid te ontwikkelen, het kind te leren omgaan met materiaal en gereedschap en in gesprekken 'het schone' in lijn, vorm, kleur en compositie te bespreken
ten behoeve van 'esthetische vorming'. Tekenen en schilderen worden vooral gedaan naar aanleiding van onderwerpen bij de zaakvakken en'belevingen buiten de school'.
Beeldende vorming is voor de s L O de verzamelnaam voor tekenen,
handenarbeid en textiele werkvormen. In de Wet op het Basisonderwijs heten handenarbeid en textiele werkvormen samen handvaardigheid. Het 'beeldende' blijkt uit de definitie van beeldende vorming:
'het kennen, herkennen, vervaardigen en waarderen van beelden en
hun betekenis'.

Vrooland-L6b vraagt zich afhoe kinderen inaankunnen
komen
met beeldende kunst, nu informatieve boeraking
ken over kunst voor kinderen zo zelden een vonk doen overspringen.
Met Annie M.G. Schmidt vindt ze dat 'de weg naar het Stedelijk
Museum begint bij de prentenboeken', omdat prentenboeken van
Maurice Sendak, Max Velthuijs of Dick Bruna als autonoom kunstobject de kunstgevoeligheid van het basisschoolkind kunnen stimuleVAKLITERATUUR.

83· P. Quelle. 'Kinderboeken, doe er maar mee', in: P. Mooren e.a. (red.) Kinderen
letteren leren. Tilburg (Zwijsen) I984, PP· 72-82.

84. J. van Hest en F. van Faassen, 'Frederick', in: Atdoende, I I (januari I984),
PA 24-28.
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ren, zeker wanneer er op een expressieve manier mee wordt gewerkt. 85
Voor Lamers van het LOKV vormen prentenboeken al evenzeer een
middel om kinderen in aanraking te brengen met beeldende kunst,
vooral de kinderen die negatieve vooroordelen over kunst hebben.
Reizende tentoonstellingen met beeldend werk van Nederlandse kunstenaars die ook zelf schrijven tonen de samenhang aan tussen beeld
en taal, laten zien hoe een prent tot stand is gekomen ofwelke ontwikkeling in het werk van de kunstenaar is te zien. Begeleidend materiaal
'daagt de kinderen uit zeer nauwkeurig stil te staan bij de beeldende
kwaliteiten van de prenten, het bevat suggesties voor beeldende activiteiten en vestigt de aandacht op een of meer literaire aspecten die
belangrijk zijn in de desbetreffende prentenboeken'.86
METHODES. Tekenvaardig bestaat uit een serie idee8nboeken en een
handboek.87 De idee8nboeken behandelen steeds een elementair
beeldaspect zoals licht, kleur of ruimte en subthema's als contrast,
compositie, vorm of natuur. Om leerkrachten vertrouwd te maken
met de activiteit van kunstbeschouwing, bespreken de auteurs een
hele serie schilderijen en prenten uit Nederlands openbaar kunstbezit
als evenzovele voorbeelden van de beeldende canon.
Dat gebeurt met alledaagse en met kunstzinnige voorbeelden:
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museumstukken, werkstukken van leerlingen, foto's, reclamemateriaal, groepscollages, illustraties uit boeken en prentenboeken vanwege
hun beeldaspecten. tIe kijkt met schildersogen en je zegt: hd, dat is
leuk geillustreerd. We laten ons in eerste instantie niet door de literaire kant van de zaak leiden.'88 Aan kinderboekfiguren als Hans en
Grietje, Ernie en Bert, en Jip en Janneke laten ze contrast ontdekken,
gevoel voor compositie door een boekomslag te laten ontwerpen,
gebruik van kleur wordt bij Mance Post en Lobel onder de loep genomen en illustratiestijlen komen aan bod met de prentenboeken KO ki
Ik zie muziek, Pas op voor de reus vanEric Carie, Blautotje en Geeltje van
Lionni, Nijntje in de sneeum van Bruna, Engelse kinderrijmen van Bayley,
ofDe reuzenkrokodilvan Roald Dahl en Quentin Blake.
DRAMATISCHE VORMING

LEERPLANNEN. De Proeve van een leerplan besteedt enkel bij spreken
en luisteren aandacht aan dramatische vorming via het voordragen
van versjes en de pantomimische uitwerking van een gedicht als Nicolaas Eduard Rammenas van Annie M.G. Schmidt. Wat krOgen ze op de
basisschool? combineert dramatische vorming met taalgebruik, spel en
beweging via werkvormen als raadsel- of inspringspelen, hoor- of
schimmenspel, tableau vivant of pantomime, simulatie- of rollenspel.

De sLo-projectgroep Dans-Mime-Drama bood vanaf I978 in het
bulletin De Mime-Drama-Expres voorbeeldlessen, interviews met onderwijzers van projectscholen, boekbesprekingen en een brievenrubriek, met onder meer commentaar als dat van een Amsterdams
schoolhoofd die er weinig heil in ziet om de tafels van vermenigvuldiging te dansen, ofvan Pilgram op de suggestie om de leerlingen zich te
laten inleven in een waterdruppel: 'Wie dus iets over waterdruppels
wil leren, die moet waterdruppels bekijken, voelen, proeven, onderzoeken. Naast kennis van en inzicht in de eigen aard van de waterdruppel, levert dat beleving en waardering op. Om dat laatste te verwerken zijn de werkvormen van dans-mime-drama uitstekend bruikbaar [...]. Maar wie kinderen iets over waterdruppels wil leren, allddn
maar door ze waterdruppel te laten spelen, belazert de kluit'.89
In het deelschoolwerkplan drama en in de bijbehorende leskaarten85· T. Vrooland-LAb, 'De weg naar het Stedelijk Museum begint bil de prentenboeken', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Kinderen en non-ji2tie. Tilburg
(Zwijsen) I989, pA I78-187·
86. H. Larners, 'Prenten voor kinderen: lezen, kijken en van kunst leren genieten', in:
H. van Lierop-Debrauwer, P. Mooren, P. Quelle en H. Verschuren (red.), De kunst
van hetlezen. NBLC, Den Haag I994, PP· I73-I 8I.
87· P Koppers en W. De Winter, Tekenvaardik Baarn (Bekadidact/Cantecleer) I983
88. Th. van't Klooster en P. Mooren,'Het voordeel van het voorbeeld. Een interview
met Koppers en De Winter', in: En nu over jeugdliteratuur, I986, nr. 6, pp. 258-26I.
89. De Mime-Drama-Expres, S LO, Enschede I982-1984.
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bak worden suggesties voor lessen in drama bij tien thema's gegeven
onder regelmatige vermelding van prentenboeken.9° Zo wordt in de
onderbouw bijvoorbeeld bij het thema in het donker Ik kan metslapent
van Ingrid en Dieter Schubert, Er ligt een krokodil onder mijn bed van
dezelfde auteurs, Monsters... besman niet van J. Viorst en Max en de
Maximonsters van Maurice Sendak aangehaald. Voor de middenbouw
worden bij het thema muziek Alles is dansen en Muziek is overal van
Peter K. Alfaenger gebruikt, bij het thema dieren Dieren z n ook mensen van Janosch en Anansi de spin weeft zich een web om de wereld van
Noni Lichtveld en bij dromen Het droomvreterje van Michael Ende en
Annegert Fuchshuber. Voor de bovenbouw wordt het thema 'reizen
in de tijd' onder meer verkend aan de hand van Toneelspelen van Alfaenger.

VAKLITERATUUR. Beke, Van Hasselt en Van deManackerbepleiten
gebruikmaking van prentenboeken bij suggesties voor taalexpressie en
muziek in het kader van vieringen op school. Zo verwijzen ze bij een
kerstviering bijvoorbeeld naar het libretto en het prentenboek De zuonderlOke kerst van vaderje Panov, dat is gebaseerd op een verhaal van
Tolstoj.91
Van Hasselt is vanuit didactisch en emancipatorisch perspectief
met Het geminachte kind van Guus Kuijer voorstander van het goed
recht van het spelende kind op een in dramatisch opzicht letterlijk
speels klasklimaat, waarin kinderliteratuur en doen alsofhand in hand
gaan.92 Fabels en prentenboeken vormen een leidraad voor schimmenspelen en Circus spelen van Peter K. Alfaenger voor een project in
onder- (dieren), midden- (clowns) en bovenbouw (acrobaten).
In het luister-, kijk- en speelboek Hoor je wat ik doe? van Joke van
Leeuwen en The Tjong Khing, met een aparte didactische handleiding van Hart en Bijl, die de ideeen leverden en het boek samenstelden, worden de klankmogelijkheden van stem en mond verkend door
spaghetti te slobberen, soep te slurpen, tanden te poetsen, een paraplu
op te zetten of de natuur in geluid om te zetten: 'Het regent. Eerst heel
zachtjes. Dan harder. Nog harder. Nog harder. De wind komt erbij.
90· J· van Ruyven en A. Verburch, Drama en dans cds spe/ en beweging in de basisschoot,

SLO/LOKV, Enschede z.j.
9I. J. Beke, P. van Hasselt en W. van de Manacker, Voor vieren. Onderwijskundige
Brochure 294, Tilburg (Zwijsen) I98I.
92. P. van Hasselt, Doen alsof Onderwijskundige Brochure 309, Tilburg (Zwiisen)
I985·

93· J. van Leeuwen en The Tjong I<hing, Hoorje watik doeP Luister-, speel- en kOkboek

Den Haag (Omniboek) I984; M. Hart en M. Bijl, Handleiding bij Hoorje wat ik doe.
Kampen (Kok Educatief) I984
94· J. van Leeuwen, We z:in aUang begonnen, maar nu begint het echt. Amsterdam
(Querido) I988.
95· J. Walta, Spelen metprentenboeken, LOK V, Utrecht I994
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Het gaat stormen.'93 Handen geven elkaar een doos door, een speld,
iets heets of iets kouds, samen met een versje over fladder-, wapper-,
aai-, zwaai- en zwabberhandjes. Zo wordt het lichaam in dit prentenboek van top tot teen op klank en expressie afgetast.
In opdracht van Speeltheater Gent maakte Joke van Leeuwen met
IFe zOn allang begonnen, maar nu begint het echt een theatervademecum, met achterin een theaterwoordenboekie.94 Via Pieke, die een
verhaal in haar hoofd heeft en dat wil uitvoeren, passeert alles wat er
nodig is om tot een theaterproductie te komen, de revue.
Walta wijst op de vertelinstantie die de regisseur is van het verhaal
in prentenboeken als Ik breng je naar Alie Modderman van Gray en
Foreman, Kikker is verliefd van Velthuijs en Wij gaan op berejacht van
Oxenbury en Rosen.95 Het prentenboek leent zich daar uitstekend toe
vanwege de geringe omvang en omdat de prenten concrete spelinformatie bieden over personages, situaties, locaties of verhaalstructuur,
alsook directe toepassingsmogelijkheden Voor tableau vivant, impro-
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visatie en rollenspel. Voor 50 prentenboeken geeft hij tenslotte aan bij
welk onderwerp ze kunnen worden gebruikt.
MUZIKALE VORMING

LEERPLANNEN. In de Proeve vaneenlee,plan worden mogelijkheden
van muzikale expressie als zingen, muzikale improvisatie, bespelen
van muziekinstrumenten en volksdans 'in verband gebracht met
andere vakken'. De kinderen wordt vooral veel geleerd over sleutels,
maten, ritmes en andere aanverwante zaken, en ze leren op melodie
het reproduceren van teksten. In de lijst met aanbevolen Nederlandse
methodes, didactische literatuur en liedbundels staan diverse lied- en
zangbundels, maar geen muziekprentenboeken.
In Wat krOgen ze op de basisschooP gaat het behalve om zingen ook
om sociaal-emotionele, cognitieve en zintuiglijke ontplooiing en ontwikkeling van de creativiteit, steeds met de kinderen bij voorkeur in
een actieve rol.

In methodes en thema- of ideelnboeken wordt
niet vaak een relatie gelegd tussen muziek en beeld, of muziek en
boek. In Muziekprojecten van Heerkens leren kinderen zelfcreatiefmet
muziek omgaan naar aanleiding van een liedje of een verhaal.96 Bij het
verhaal 1)e rattenvanger van Hamelen bedenken de leerlingen een
muzikaal scenario om het te spelen en te verklanken. Naar het prentenboek van Baumann wordt niet verwezen.
Het LoKV heeft een projectenbank en had in Aldoende te midden
van de artikelen over kunstzinnige vorming soms ook bijdragen over
muziek, zoals Kwek kwek kwek, ik ben wel goed, maar ik ben niet gek
van Koning. De titel verwijst naar de lp van Herman van Veen over
VAKLITERATUUR.

Alfred Jodocus Kwak, die in I979 ook in prentenboekvorm werd uit-

gegeven.

Muziekboeken die voor kinderen werden gepubliceerd waren lange
tijd niet voorzien van illustraties. Pas aan het begin van deze eeuw
waren er kunstenaars die zich erop toelegden de noten van beelden te
voorzien. Bakker noemt in haar studie over geillustreerde kinderliedboeken de boeken van Catharina van Rennes de eerste 'muziekprentenboeken' in Nederland.97 In de muizenwereld, Het heidekoninginneje
en De kluchtige avonturen van Pop Topsy waren prentenboeken waarin
tekst, muziek en illustraties Edn geheel vormden.
Rie Cramer, Midderigh-Bokhorst, Henri8tte Willebeek Le Main
Sijtje Aafje en Cornelis Jetses gingen zich in het eerste kwart van de
96. M. Heerkens, Muziekprojecten. Den Bosch (Malmberg, Praxis) I976
97 · 1. Bakker, Kinderliedjes in beeld. 200 jaar gerllustreerde kinderliedboekjes in Nederland.
NBLC, Den Haag I985.
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twintigste eeuw aan kindermuziekboeken wijden. Weliswaar zouden
tekeningen bij oude volksliedjes als liedjes'uit de oude doos' op initiatiefvan de Maatschappij tot Nut van't Algemeen een revivalbeleven,
de meeste van de muziekprentenboeken waren in hun luxe uitvoering
toch'bedoeld voor het welgestelde gezin'.
Typische voorbeelden van muziekprentenboeken zijn de Engelse
song-picture books, die van 66n lied de coupletten verspreid over het
boek afdrukken. Voorbeelden daarvan zijn Old MacDonald had a farm
van Pearson, of Mag had a little lamb van Tomie de Paola.98 In Nederland is het subgenre volgens Braaksma slechts spaarzaam vertegenwoordigd met Buiten b:) de dieren en een aantal informatieve prentenboeken over muziek.99 Het eerste boek is bewerkt door Harriet Laurey, naar de oorspronkelijke tekst en muziek van John Langstaff en
met illustraties van Feodor Rajankovsky. Twee informatieve prentenboeken zijn bijvoorbeeld Muziek is overatvan P. Alfaenger en Daar zit
muziek in van Claudio Abbado. Evergreens onder de muziekprentenboeken zijn Rijmpjes en versjes uit de oude doos van Abramsz (hoewel
zonder noten) en Tussen Keulen en Panys van H. Borstlap. In het laatste boek bestaan de notenbalken uit uitgeknipte silhouetten. Daarnaast zijn er de nodige prentenboeken met muziek als thema. Een
mooi voorbeeld van integratie van muziek en beeld vormt het boek
van Eric Carle, Kilkl Ik zie muziek, waarin de klanken die een violist uit
zijn instrument tovert worden weergegeven in vormen en kleuren.

98. p. Blaakman, 'Sing a song in school: over song-picturebooks en andere liedjes',
in: En nu overjeugdliteratuur, I986, nr. 2, pp. 55-58
99. F. Braaksma, 'Muziek in boeken voor jonge kinderen', in: En nu over
jeugdliteratuur, I985, nr. 2, pp. 44-47·
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In het voorgaande werd per vakgebied van het basisonderwijs onder
meernagegaan of, enzo ja in welke mate, in de diverse vaktijdschriften
aandacht werd besteed aan prentenboeken. In tabel 7.I wordt van de
belangrijkste vaktijdschriften in deze aangegeven wanneer en hoe vaak
een prentenboek werd besproken. Het gaat zowel om gebruiksaanwijzingen voor het prentenboek binnen een vakdomein, als om de meer
gebruikelijke recensies.
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TAB EL 7.I. Aantal besproken prentenboeken in verschillende
vakbladen in de periode I969-I990.

Het blad School en Godsdienst blijkt voorop te lopen met de interesse in
prentenboeken, twee jaar later gevolgd door Moer en weer een jaar
later door Mens en Natuur. Pas vijf jaar later volgt Kleio en het zou tot
de jaren negentig duren voordat er ook in de wiskunde-didactiek aandacht voor het prentenboek ontstaat.
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7.8. DE CANON IN HET BASISONDERWIJS

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk werd onderzocht hoe
het discours rond het gebruik van het kinderboek zich in de periode
tussen I970 en I990 heeft ontwikkeld in de op de educatie van het
kind gerichte vakken van het basisonderwijs. In deze paragraaf wordt
nagegaan hoe dat discours zijn weerslag heeft gehad op het onderwijs
en op het kind afgestemde middelen en welke canon zich daarbij aftekent, voor het kinderboek in het algemeen en het prentenboek in het
bijzonder. In de inleiding bij dit hoofdstuk is de werkwijze al in grote

lijnen toegelicht.
De laatste tien jaar is er in toenemende mate sprake van systematisch gebruik van kinderliteratuur bij nagenoeg alle vakken van het
basisonderwijs. Het gaat bij de canon van de basisschoolvakken om
een veelheid in verscheidenheid in het gebruik van de kinderliteratuur
in het algemeen en het prentenboek in het bijzonder. De voorgaande
inventarisatie van het discours laat weliswaar zien dat er in die periode
in het basisschool nagenoeg over de hele linie een literair klimaat is
ontstaan, maar die beschrijving bleef, hoe uitvoerig ook, toch te incidenteel om er canonverschillen mee te kunnen aantonen in overeenstemming met specifieke disciplines. Daarvoor zijn forsere gegevensbestanden noodzakelijk. Het methodepakket Het Ei van Columbus en
de methode voor voortgezet lezen Wie dit leest bevatten voor alle leerjaren boekenlijsten kinderliteratuur die bij alle thema's en cursusonderdelen van de methode over de hele linie zijn opgenomen. Die boekenlijsten maken een frequentie-analyse mogelijk als basis voor de
reconstructie van een aparte canon voor deze disciplines.
HET EI VAN COLUMBUS

De methode Het Ei van Columbus bestaat uit vier deelmethodes: De
wereld rond voor sociale ontwikkeling, Een zee van tjdvoor geschiedenis, In vogeluluchtvoor biologie en Land in zichtvoor aardrijkskunde.
De wereM rond begint bij groep I, de overige drie deelmethodes beginnen in groep 3 van het basisonderwijs. De eerste jaargangen van de
methode werden in I99I ingevoerd in het basisonderwijs.
Kinderliteratuur is een vast onderdeel van de methode, zowel in de
vorm van geannoteerde boekenlijsten als prozafragmenten, liedjes en
gedichten in de lesstof. In de kwantitatieve analyse van de geannoteerde boeken is gebruikgemaakt van alle delen van de methode die begin
1995 Op de markt waren. Op dat moment ontbraken nog de delen voor
groep 7 en 8 van De zuereM roni De methode behelst in totaal I692
boektitels. lets meer dan de helft van de titels is opgenomen in de deelmethode voor sociale ontwikkeling De wereld rond (52,9%).De ruimte
voor kinderliteratuur is veel kleiner bij de methodes voor geschiedenis, natuur en aardrijkskunde (rond I5%).
295

WIE DIT LEEST

Wie dir leest is een leesmethode voor het basisonderwijs, waarvan het
eerste deel verscheen in I990. De methode is bedoeld voorgroep 4 tot
en met 8 en bevat vijf onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen,

informatie verwerven en leesbevordering en deze vormen de basis
voor vrij lezen.
Wie dit leest bevat boekenlijsten per leerjaar voor het toegepaste
lezen in de klas: de titels zijn kort geannoteerd en er zijn geen opdrachten aan verbonden. De boekenlijst sluit steeds aan bij een thema; voor
elk leerjaar zijn er tien thema's. Elke thematische lijst is ingedeeld in
vier categorieen: boeken voor moeizaam lezenden, voor gemiddelde
lezers, voor de betere lezers, en boeken die geschikt zijn om voor te
lezen. Het gaat in totaal om I440 titels, vooral fictioneel proza, bijna
70%, met daarnaast nog bijna 20% prentenboeken en maar 7% nonfictie.

De tien thema's komen als koepelthema's elk jaar terug. Ze betreffen verschillende genres en onderwerpen uit het dagelijks leven van de
kinderen, uit de natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. De thema's
bieden steeds vijf varianten, zoals blijkt uit de volgende twee reeksen:

- geheim - spanning - gevaar - ontdekkingstochten - detective
- de manier waarop je het verhaal vertelt - vertellen - schrijven media - taalspel
SPEELWERKBRIEF

In de periode dat er in de methodes een en ander aan verandering in
gang werd gezet, werden boekpromotie en leesbevordering ook op
andere wijze voor het voetlicht van de scholen gebracht. Daarbij werd
door de jaren heen een prominente plaats ingenomen door de Speelwerkbrieven waarmee Kakebeeke jaarlijks bij de kinderboekenweek de
scholen op tal van ideeen bracht om het lezen van de kinderen te prikkelen. Het elk jaar wisselende thema liet hij op een speelse manier
uitwerken langs algemene suggesties als aanwijzingen voor een leeskring, een muurkrant, een ouderavond of een ruilmarkt en door middel van specifieke suggesties als sleutels tot genres, verhalen en gedichten.
De Speelwerkbriefbegon in I975, het jaar van de Andersenviering,
als een lokale lesbrief. De eerste was al meteen die van een meester.
Kakebeeke had het lef om slechts 66n verhaal te kiezen, het Andersensprookje De varkenshoeder, dat, als het maar goed werd voorgelezen,
alle kinderen, van kleuter tot schoolverlater, zou boeien. Het verhaal
gaat over een prins die boven zijn stand verliefd raakt en wordt afgewezen, en een prinses die te laat tot inkeer komt. Dit tragische verhaal
kreeg in de lesbrief een verankering mee in het werk van Andersen en
een handvol suggesties voor aanbieding aan en verwerking met de kin-
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deren. Voorlezen stond daarbij centraal. Een jaar later verzocht de
CPNB Kakebeeke voortaan een landelijke lesbriefvoor de kinderboekenweek te maken.
De lesbrief, later Speelwerkbrief geheten, valt uiteen in een aantal
algemene suggesties voor het werken met boeken en een aantal specifieke om kinderen met boeken geent op het thema aan de slag te laten
gaan. In beide gevallen kiest Kakebeeke de volgens hem geschikte
titels voor alle leeftijdenvan 4 tot I2 en komt hij met speelse en leerzame suggesties om die titels eens wat nader te verkennen. Dat moeten
suggesties zijn waarmee iedereen in het onderwijs uit de voeten kan.

Kakebeeke hoedt zich er voor te veel van het onderwijs te vergen. Hij
is er zich scherp van bewust dat er in het onderwijs al zoveel moet, en
zijn suggesties zijn ingebed in een tweetal pedagogische tradities: de
leeskring als literair-pedagogische situatie uit de Jenaplanbeweging
met het gesprek, het werken, het spelen en het vieren rond het boek en
Dasbergs verborgen plaats met het kinderboek als 'uitkijkpost', waar
het kind kan lezen over ervaringen die de zijne nog niet zijn en zich
werelden kan voorstellen waaraan het nog niet 'meedoet'.Ioo
Het titelaanbod in de Speelwerkbrieven is in hoge mate bepaald door
het mogelijk praktische gebruik, met de keuze van een werkvorm als
ioo. L. Dasberg, Het kinderboek als opvoeder. Twee eeutoen pedagogische normen en
waarden in het historische kinderboek. Assen (Van Gorcum) IS)BI.
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brug tussen tekst en gebruiker. Die gebruiksfunctie speelt een sterke
rol in wat in de Speelwerkbrieven de meest vermelde auteurs, de meest
vermelde boeken en de meest vermelde uitgevers zijn. Bij die analyse
is overigens de door Kakebeeke opgenomen kinderpoezie, vanwege
de vergelijking met de andere canons, buiten beschouwing gelaten.
KINDERBOEKENMUSEUM

HetKinderboekenmuseum werd in I995 ingericht als een aparte afdeling van het Letterkundig Museum. De selectie van kinderboeken in
het museum wordt als volgt verwoord: 'op enkele uitzonderingen na is
gekozen voor boeken die kinderen van nu lezen. Er zijn dus geen
pogingen gedaan om al dan niet terecht vergeten schrijvers onder het
stofvandaan te halen. Het gaat om de levende letteren.' Het museum
wil bemiddelen tussen lezer en schrijver, en met name via een ander
intermediair dan de school die met een klas leerlingen een bezoek aan
het museum brengt.
Het museum kent vier hoofdthema's: A#een is maar alleen, Toen
vroeger nu was, Hoe kan dat nou? en Tussen hemel en aarde, en daarbinnen weer subthema's met aparte kabinetten met niet uitsluitend kinderboeken. Alleen is maar alleen heeft bijvoorbeeld subthema's als

familie, vriendschap, verliefdheid, school. Toen vroeger nu zuas, het
wereldoritnterende thema, heeft subthema's over oorlog en ontdekkingsreizen. Hoe kan dat nou herbergt diverse genres, zoals sprookjes
of griezelverhalen, en Tussen hemel en aarde is met subthema's over
poezie en dieren even divers als de titel suggereert. Er zijn ook documenten, illustraties en relevante voorwerpen, zoals de Gouden Griffel
van Karel Eykman uit I984, het glazen muiltje van een beroemd meisje, de erwt van een prinses en een kijkkastje gemaakt bij hetboekAnneZie Lie in het holst van de nacht. Daarnaast bevinden zich in het museum
tijdbalken waarop de geschiedenis van de kinderliteratuur wordt beschreven, een wand met illustratoren over het thema lezen en een
wand gedichten.
Welke auteurs en welke uitgevers het frequentst vermeld worden in de
vier hiervoor besproken educatieve domeinen is opgetekend in de
tabellen 7.2 en 7.3.

Dat Het Ei van Columbus een methode is voor de zaakvakken en
voor ori8ntatie op de wereld, laat zich rechtstreeks aftezen uit de mate
waarin bepaalde uitgevers en auteurs erin zijn vertegenwoordigd. Zo
wordt de absolute toppositie op de lijst van uitgevers door de non-fictie-uitgever De Ruiter ingenomen, de tweede positie door het fonds
van Ploegsma, dat de nodige non-fictie omvat, en de zevende en elfde
positie door respectievelijk De Vries-Brouwers en Meulenhoff, beide
fundsen met heel wat non-fictie.
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rond

In vogelducht
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Totaal

Voor wie
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dir leest

(Soci)

(gesch)

(bio)

(aard)

Columbus

Een zee

Speelwerk- Kinderboeken-

brief

museum

Janosch

Matti

Dekkers

Lye

Janosch

Lindgren

Spier

(I8)

(7)

(9)

(6)

(2I)

(23)

(22)

(6)

Spier

Anno

Ardli

Spier

Herzen

Hofman

Heijm./Thijsse

(I4)

(5)

(8)

(5)

(20)

(20)

(20)

(6)

Lobel

Leeuwen

Wilkes

Leeuwen

Lobel

Kuijer

Andersen

Kuijer

(20)
Leeuwen

(I9)

(I7)

(6)

Schmidt

Lindgren

Pelgrom

(IS)

(I 8)

(8)

Hofman

(I 2)

(5)

Carle

Vos-Dahmen Verdet

Lobel

(4)

(I2)

(5)

Aliki

(6)
Parker

(4)

Burningh.

(4)

(4)

Scarry

Burningham Vriens

(ro)

(4)

Aliki

Burningham Anderson

Wilmink

(9)

(4)

(3)

(4)

Baumann

VOS

Braithwaite

Yeoman

(I7)
Hofman
(I6)
Aliki

(4)

(I4)

Anno

(3)

(9)

(4)

(3)

Leeuwen

Klop

Dietl

(9)

(4)

(3)

(6)

(I5)

Biegel

Wilmink

(I6)

(I3)

(6)

Biegel

Muller

Brands

(I4)

(I3)

(5)

Anno

N6stlinger

Anno

Diekmann

(I4)

(I4)

(I2)

(5)

de Vries

Dahl

Biegel

(I4)

(I4)

(I2)

(4)

Ceserani

Dekkers

Dubelaar

Kuijer

I)ragt

(3)

(I3)

(I3)

(I2)

(4)

Ceserani

Hann

Burningham Carle

(3)

(3)

(3)

Schubert

Dragt

Jacobs
(3)

Terlouw

(I8)

(9)

(3)

(6)

Wilmink

Dahl

Ross

(9)

(IS)

Dekkers

Eykman

Herzen

De Jong

Heine

Wilkes

Eykman

Diekmann

Van Hichturn

(8)

(3)

(3)

(3)

(I3)

(I3)

(II)

(4)

Hofman

Heine

Huber

Klinting

Thiel

Eykman

Van Loon

Lobel

(8)

(3)

(3)

(3)

(I2)

(I3)

(Io)

(4)

Hofman

Lobel

Kouwenh.

de Wijs

Heine

Mahy

Leeuwen

Kievit

(3)

(8)

(3)

(3)

Macaulay

Macaulay

Mound

(I I)

(I3)

(Io)

(4)

Macaulay

Janosch

Eykman

Rutgers vd Loeff

(8)

(3)

(3)

(II)

(I 2)

(9)

Oxenbury

Naaykens

Naslus

Oxenbury

Leeuwen

Maris

(4)

Beckman

(8)

(3)

(3)

(II)

(I2)

(9)

(3)

Velthuils

Oxenbury

Rios

Ross

Lobel

Barnard

Eykman

(8)

(3)

(3)

(II)

(I2)

(8)

(3)

Hugh es

Pelgrom

Royston

Schrijversk.

Hafkamp

Van Daele

Ter Haar
(3)

(7)

(3)

(3)

(II)

(II)

(8)

Schmidt

Reiss

Steig

Steig

Stark

Carle

Hartman

(7)

(3)

(3)

(II)

(Io)

(8)

(3)

Schrilversk.

de Wijs

Thiele

Bruna

(7)

(3)

Vriens

Wilkeshuis

(7)

(3)

(Io)
Verroen

(Io)

(7)
Otto

(7)

Kerkwilk

(3)
Klinting

(3)

Rutgers

Loerakker

(7)

(3)

Verroen
(3)

Schmidt
(3)

Meest frequent genoemde auteurs in viif methodes, de Speelwerkbrief rond de kinderboekenweek en het Kinderboekenmuseum
TABEL 7.2.
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Ruit
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Zwijs
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Leop
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(2I)

(I88)

(I68)

(I64)

(28)

Zwijs

(25)
Leop

Ploeg

Elsev,

Ploeg

Ploeg

Lemn

(66)

(22)

(25)

(20)

(I23)

(I66)

(78)

(27)

Gott

Holk

Meul

Ploeg

Zwijs

Quer

Leop

Ploeg

(65)

(2 I)

(2I)

(I9)

(II2)

(IIO)

(68)

(2I)

Ploeg

Ploeg

Zwijs

Holk

Gort,

Lemn

Quer

Lemn

Lemn

Holk

Quer

(60)

(I9)

(20)

(I3)

(94)

(73)

(65)

(I 7)

Holk

Zwijs

Vr-Br, Cast

Gott

Lemn

Leop

Holk

Kluit

(82)

(50)

(I5)

(I2)

(I2)

Lemn

Gott

Holk

Leop, Zwijs Vr-Br

(72)

(47)

(I 5)

Holk, Holl

Ruit

Holk

(48)

(I 2)

(Io)

(II)

(67)

(68)

(43)

(I4)

Vr-Br

Quer

Stand

Font

Quer

Font

Gott

Goor

(44)

(II)

(44)

(32)

(8)

Cast

Lemn, Cast

Zirk

Meul, Quer Cast

Vr-Br

Holland

Kosnl

(7)

(53)
Leop

(40)
Goor

(3I)

(6)

Goor

Meul

(6)

(SI)

(39)

(27)

(5)
Bakk, Kluw,

(9)

(8)

(64)

(26)

(Io)

(8)

VierW

Meul

Quer

(24)

(9)

(7)

Rivi, Leop
(I 8)

Kos

VierW

Beka, Cast,

Meul

Ruit, Gott

Meul

(7)

(6)

Vr-Br

(32)

(2I)

Obe, Zwijs

Beka

Vr-Br

Gott, Info,

(5)

(50)
Vwin

Alti,

Helm

(4)

(I7)
Kosm

(6)

Lemn, Thie Wereldv,

(32)

(26)

Holl
(5)

(5)

Rivi

Cast

(20)

Beka, Kosm Elze
(27)
(25)

Zwijs

Meu

Rivi

Font

(I3)

(26)

(I5)

NIAM

(5)

(I9)

(IB)

Lotus

Heuf

(I 2)

(I 7)

De namen van uitgeverijen zijn afgekort tot vier letters, niet eerder genoemd zijn
Oberon, en Wereldvenster

Meest frequent genoemde uitgevers in vijfmethodes,
de Speelwerkbrief en het Kinderboekenmuseum.
TABEL 7.3.

Wat de auteurslijst betreft zijn er onder de I8 auteurs 6 met een
vooral non-fictionele inslag, ook waar ze de werkelijkheid fictionaliseren of narratief representeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor prentenboekenmakers als Spier, Aliki, Anno, Dekkers, Wilkes of Macaulay.
De zaakvakken vertegenwoordigen van oudsher de wereld van de
realia. Uitgevers en auteurs die zich op deze terreinen hebben gespecialiseerd, maken hier dan ook de meeste kans om in een toppositie
terecht te komen. Dat is op zichzelf geheel volgens verwachting; toch
is het enigszins verrassend om te zien hoe voor sommige auteurs een
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specifieke non-fictie-voorkeur of discipline bepalend lijkt voor het
gezag dat op het terrein in kwestie is verworven. Dat brengt Hofman
bij aardrijkskunde in een dominante positie, bij biologie Midas Dekkers en bij geschiedenis auteurs als Matti, Anno, Aliki, Ceserani of
Macaulay. Omgekeerd komt Querido bijvoorbeeld, de topuitgever
voor de literaire kritiek, in de jaren negentig niet verder dan een zevende positie op de lijst voor geschiedenis en een tiende positie op die
voor natuur, terwijl Meulenhoff respectievelijk een tiende en derde

plaats inneemt. Het laatste overigens dankzij een inmiddels afgestoten
segment dierfotoboeken.
Bi j Wie dit leest liggen de verhoudingen omgekeerd: de toplijst van
uitgevers bestaat uit uitgevers van fictie en de grootste non-fictie-uit-

geverij, De Ruiter, is laag in de gebruikshierarchie vertegenwoordigd,
terwijl bij de toplijst van auteurs nauwelijks sprake is van opname van
non-fictieschrijvers. De eerste auteur bij wie dat het geval is, heet
Colin Thiele, en zijn verhalen worden gezien als gefictionaliseerde

non-fictie offactie.
In de Speelzuerkbriefis de aandacht voor fictie en non-fictie wat meer
met elkaar in evenwicht, zoals blijkt uit de plaats van de non-fictie-uitgeverijen De Ruiter en Helmond, en uit de positie van auteurs als

Spier, Muller, Anno, Maris en Rutgers van der Loeff-Basenau. Dat
blijkt bij het Kinderboekenmuseum evenzeer het geval voor de positie
van Dekkers, Heijmans/Thijsse, Brands, Klinting en Loerakker, maar
veel minder voor non-fictie-uitgevers. De thematische opzet van zo-

wel de Speelwerkbrief als het Kinderboekenmuseum verankert het spel
met de werkelijkheid in de fictie als het ware in de werkelijkheid van de
non-fictie. Opmerkelijk is de royale attentie die prentenboekenmakers
in de Speelwerkbrief krijgen in de persoon van Spier, Muller, Anno,
Lobel, Maris, Carle, Bruna, Otto en enigszins Van Leeuwen. In het
Kinderboekenmuseum is dat veel minder het geval. De Speelwerkbrief
is dan ook bedoeld voor heel het basisonderwijs, inclusief de onderbouw, het Kinderboekenmuseum daarentegen alleen voor de bovenbouw. Met de uitbreiding van het museum naar jongere leeftijdscategorieEn zal dat verschil wel in hoge mate wegvallen.

7.9 SAMENVATTING

Dit hoofdstuk opende met de notie dat de educatieve canon van het
basisonderwijs een bevestiging dn een aanvulling kan vormen op de
canon van de literaire kritiek. Vervolgens werd de literaire en culturele socialisatie binnen de canon van de basisschool verkend via literatuur- en leesopvattingen zoals die in leerplannen, vakpublicaties en
vaktijdschriften al dan niet expliciet naar voren komen.
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Bij het vak geschiedenis worden in de val:literatuur al vanaf begin
jaren tachtig met enige regelmaat prentenboeken besproken. De paradigmatische vervroeging van de geschiedenisdidactiek als stimulans
tot het ontwikkelen en het gebruiken van het prentenboek doet zich
rond het primaire onderwijs eerder voor dan rond het secundaire
onderwijs. De in Kleio besproken prentenboeken voor de onderbouw
van de middelbare school hebben vooral de Egyptische en klassieke
oudheid tot thema. Een tweede stimulans om bij de geschiedenisles
gebruik te maken van prentenboeken en van historische jeugdliteratuur is gelegen in de aanvaarding van een narratieve geschiedopvatting die in I960 nog onder verdenking stond en pas in I980 in KIeio
legitimatie zou vinden, al blijft een documentaire geschiedopvatting
ook daarna nog domineren. Een derde stimulans om aandacht te
besteden aan prentenboeken bestaat uit de hervorming in het basisonderwijs van vaderlandse in mondiale geschiedenis. Daarmee komen
internationaal geori8nteerde prentenboeken aan bod. De literatuuropvatting die zich etaleert in het schoolvak geschiedenis, laat in leesoriiintatie, vakopvatting en boekaanbod een toegenomen interesse
zien in een narratief-documentaire traditie, waarbij het verleden in het
verhaal meer tot leven komt en in de non-fictie meer achtergrond
krijgt. Daarbij geldt vooral een mimetische literatuuropvatting die
meer waarde hecht aan werkelijkheidsvoorstelling. Zo'n opvatting
tekent zich steeds prominenter af.
Bij aardrijkskunde valt net als bij geschiedenis een vervroeging van
de vakbeoefening waar te nemen en een meer op toepassing gerichte
stofkeuze. Ook deze vervroeging heeft geleid tot meer aandacht voor
kinderboek en prentenboek in de vakliteratuur, zij het in veel mindere
mate dan bij het geschiedenisonderwijs. Een tweede potentiele prikkel
tot belangstelling voor de kinderliteratuur vormt de verschuiving van
louter aardrijkskunde naar de sociale aspecten van geografie in de
eigen omgeving. De geografische ruimte moet letterlijk gaan leven en
kan tot topografische verbeelding leiden. Die geografische literatuuropvatting tekent zich af in het genus lezers (mimetische en pragmatische) dat graag met reisverhalen en reisgidsen, met culturele en literaire atlassen in de weer is.
De belangrijkste verschuiving op het terrein van het natuuronderwijs sinds de jaren zestig lijkt de verlegging van de aandacht voor in
hoofdzaak encyclopedische kennis naar zowel zelfontdekkend en onderzoekend leren - natuuronderwijs is een doe-vak geworden - als
reflecteren op de ethische aspecten van verantwoorde omgang met de
natuur. Anders dan bij de hiervoor behandelde vakken van het basisonderwijs is bij het natuuronderwijs al in de Proeve volop sprake van
interesse in kinderboeken die de kennis van de natuur in brede zin en
de natuurbeleving van kinderen kunnen verrijken en stimuleren. Die
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orientatie ontbreekt dan nog bij techniek. De geest van Jac. P. Thijsse
is in het natuuronderwijs nooit weg geweest.
De vakliteratuur verdiept zich al vroeg en systematisch in het kinderboek, ook in het prentenboek en de veelzijdigheid van het genre.
Deze permanente aandacht bij de'theoretici' van het vak heeft er overigens pas recent toe geleid, dat ook in methodes voor natuuronderwijs systematisch wordt gewezen op mogelijkheden om het kinderboek en prentenboek te benutten. Daarbij prevaleren geen literairesthetische maatstaven maar criteria als in onderzoek uitvoerbaar,
zoals in de naam 'Poehtakjes' voor een tijdschriftrubriek in Mens en
natuur. Bij het ontdekkend leren als de centrale paradigmawisseling in
het vak treedt een proefondervindelijke literatuuropvatting naar voren
die een mimetische met een pragmatische houding verenigt.
Op het terrein van taal en lezen breidde de ruimte voor het prentenboek zich pas uit toen opvattingen werden losgelaten als zou het
gebruik van al te veel beeld de ontwikkeling van leesvaardigheid eerder remmen dan bevorderen. Die vrees is inmiddels verdwenen, zoals
bleek uit de vervroeging van de kennismaking met geschreven taal in
'ontluikende geletterdheid' en de rol die verhaal, kinderboek en prentenboek kunnen spelen bij taalverwerving, in het bijzonder waar het
gaat om beginnende leerders van een tweede taal of van een vreemde
taal. Verwant aan dat stimulerend gebruik van kinderliteratuur is de
notie dat zwakke lezers weliswaar leestechnisch minder ingewikkelde
waar voorgeschoteld moeten krijgen, maar daarmee nog niet verstoken hoeven te blijven van mooie verhalen, die niet zozeer zijn afgestemd op het niveau van hun leesvaardigheid, maar veeleer op thema's
en interesses die bij hun leeftijd horen.
Dankzij het scherpere oog voor de wisselwerking tussen tekst en
lezer in het leesproces is de context in de ruime zin van het woord
(omslag, illustraties bekijken) van een doorgaans genegeerde rol een
cruciale functie in de leesdidactiek gaan vervullen. De aandacht van
taaldrukkers voor zelf toe te passen taal-, vers- en drukvormen vond
vaak haar oorsprong in prentenboeken als die van Lobel of Lionni. Bij
taalexpressieve activiteiten zoals stellen bleekhet beeldverhaal altijd al
een geschikte didactisering te zijn. De vertaler van Lobel, Ed Leeflang, ziet prentenboeken en beeldverhalen dan ook als gangmakers in
het schrijfproces. In de creatieve imitatie die hier wordt geprogrammeerd gaat een mimetische met een autonomistische (vormgerichte)
literatuuropvatting samen.
Kennismaking met de rijke contexten van prentenboeken in het
perspectiefvan zowel de algemene cognitieve ontwikkeling als de specifieke orilintatie op tijd, ruimte, vorm, maat en getal, bood een werkwijze die goed aansluit bij de recente ontwikkelingen in de didactiek

van het reken- en wiskundeonderwijs aan jonge kinderen. Daarin zijn
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de vooral contextloze sommen van het voormalige rekenonderwijs
verruild voor een realistische benadering van het vak. De ontwikkeling
van het klassieke relatief contextloze telboek, altijd al een prentenboek, naar een boek waarin niet alleen getallen en hoeveelheden met
elkaar worden verbonden, maar waarin wordt gespeeld met vorm,
ruimte, maat, verhoudingen, en waarin verhaal en emoties ook de
gestalte van personages en de contouren van een spannende reis aannemen, illustreert goed de verschuiving van het rekenen als leren tellen naar realistisch reken- en wiskundeonderwijs. Daarin veronderstellen ontdekken, rijke contexten en probleemoplossen een lezer die
tegelijk ook kijker en denker is. Uit de wijze waarop het fictieve verhaal
voor een proef op de som van de wiskunde zorgt, spreekt een combinatie van een mimetische met een autonomistische (vormgerichte)
literatuuropvatting.
Op het geschetste raakvlak tussen kinderliteratuur, bijbel en prentenboeken worden de boodschap van de kinderliteratuur en die van de
bijbel met regelmaat in elkaars verlengde geplaatst. De omgang met
de narratieve traditie is afgestemd op de vorming van een persoonlijk
geweten met morele vorming als doel, in de aloude traditie van het
vertellen in gelijkenissen. Daarbij vergeleken is het vak geestelijke
stromingen veelal een vorm van cognitief, encyclopedisch intercultureel onderwijs. Weliswaar domineert in het appal op het geweten de
mimetisch-pragmatische functie, maar in het lot van de oudtestamentistische Jozef treedt, zowel in narratief als in moreel opzicht, een
autonomistisch-pragmatische functie naar voren.
Expressievakken in het basisonderwijs, of het nu beeldende vorming, dramatische of musische disciplines betreft, zijn toegespitst op
de ontplooiing van de gehele persoonlijkheid, de tegenhanger van veel
eenzijdigheid die vakonderwijs met zich meebrengt. In de diverse
expressievakken lijken twee belangrijke tendensen stimulerend te
hebben gewerkt op het gebruik van kinderboeken en prentenboeken
bij de verschillende vakken. Enerzijds is dat de toegenomen 'emancipatie' van de kinderboekillustrator van een dienstbaar ambachtsman
tot een meer autonoom kunstenaar, en anderzijds de verwantschap
tussen het kinderboek en datgene waar de expressievakken over zouden moeten gaan: inleven, beleven, geraakt worden, uitdrukken. Met
name bij de expressievakken valt alle aandacht, anders dan bij stellen,
op de beeldkant van het prentenboek die een voorbeeld- en regiefunctie vervult in de lessen tekenen, kunstbeschouwing en drama. Net als
bij alle andere hierboven beschreven vakken is ook - of juist - bij de
expressievakken het app81 dat het prentenboek doet op actie als
naspelen, uitspelen, maken, schilderen, nadoen, groot. De verbinding
met andere vakken van het basisonderwijs wordt cruciaal gevonden
(expressie is immers een wijze van leren en ervaren, niet een vak), zij
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het dat expressie niet de disciplinaire kennis - zie de waterdruppel kan vervangen. De literatuuropvatting combineert hier dan ook veeleer een mimetische met een autonomistische (vormgerichte) houding.
De diversiteit in literatuuropvattingen laat zich wellicht het beste
aflezen aan de wijze waarop voor het forum van de vakgenoten in de
diverse bladen zo nu en dan een standpunt wordt ingenomen tegenover het al dan niet gebruiken van kinderliteratuur en de manier waarop eventueel aansluiting wordt gezocht bij de inzichten uit het eigen
vak. Letterlijk zo nu en dan (zoals blijkt uit tabel 7.I, waarin de frequentie van de aandacht voor het prentenboek kort is samengevat),
want zo'n incidentele adhesiebetuiging aan het adres van de kinderliteratuur en het prentenboek is veelzeggend voor de acceptatie daarvan; het gaat namelijk vooral om een principiele positiebepaling
tegenover didactische gebruiksmogelijkheden van een specifiek subgenre, zoals het historisch kinderboek ofhet telboek. Het gaat om de
erkenning van de literaire kant van de canon van de basisschool.

Welke invloed gaat er nu uit van de diverse normen en waarden van
disciplines op de literatuur- en leesopvattingen die in het gebruik van
(specifieke soorten) kinderliteratuur in het basisonderwijs in het
geding zijn? Allereerst lijkt de conclusie gerechrvaardigd, dat de vakkencanon van het basisonderwijs verschoven is onder andere in de
richting van een breder, mondialer aanbod van kennis en vaardigheden vergeleken met dertig jaar geleden en dat zowel de actieve, zelfontdekkende leerling als de praktische orientatie van kennis en vaardigheden veel vaker voorkomen, althans in de programmatische vakliteratuur.
De aandacht in de vakpers voor de diverse gebruiksfuncties van het
kinderboek in het onderwijs is sterk gegroeid, een groei die meer van
de laatste twintig jaar lijkt te zijn dan van daarvoor. Daarbij wordt het
kinder- en prentenboek in de vakpers anders en vooral breder geYnterpreteerd dan dat we in het vorige hoofdstuk zagen, waarin de algemene pers werd beschreven in haar aandacht voor het kinderboek. Dat
zal overigens niet verbazen: de bemiddelaren zijn ook geen geschoolden op het terrein van het boek, zoals de critici dat zijn, en gaan bij hun
eigen expertise Ie rade. Wat kan dan wel typerend worden genoemd
voor de benadering van het kinder- en prentenboek?

De meest algemene conclusie die we uit dit hoofdstuk zouden kunnen
trekken is, dat het kinderboek moet kunnen worden gebruikt in het
perspectief van de pedagogische en onderwijskundige doelen die de
verschillende disciplines voor ogen staan. In dat gebruik wordt de
retoricale traditie van het geven van voorbeelden ter vrije navolging,
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wellicht onbewust, in ere hersteld. Die traditie is niet eerder systematisch verkend, vandaar dat Wesdorp en Blok konden schrijven dat
'gegevens ontbraken op representatieve schaal over wat scholen [aan
kinderliteratuur] doen en wat ze ermee bereiken: IOI
Daarbij lijken drie typen lezers en daarmee leesdoelen de toon te
zetten, al naargelang de discipline met meer accent op het een dan op
het ander. Het kinderboek moet de lezer aanzetten tot ontdekken, tot
onderzoeken, tot het oplossen van problemen, tot het leren van nieuwe dingen en tot reflectie. Zo'n actieve en reflexieve notie van het
lezen en de lezer die geen passieve consument van mooie verhalen
meer is, treedt naar voren bij zowel verschillende zaakvakken (geschiedenis, natuuronderwijs) als bij het taal- en het reken- en wiskundeonderwijs. Op diverse wijzen wordt gesproken over bijvoorbeeld
doeboeken, boeken die aanzetten tot denken, over contexten die taaldan wel wiskundige problemen aanreiken.
Een tweede leesopvatting, die dichter in de buurt komt van wat ook
in de algemene pers bij herhaling naar voren wordt gebracht, vinden
we vooral terug bij diverse expressievakken en in het taalonderwijs:
het kinderboek moet de verbeelding prikkelen, ontroeren, reactie
oproepen. Dat is veel minder cognitief dan wel esthetisch. Maar ook
als prikkel tot verbeelding blijkt de functie die het kinderboek wordt
toegekend een duidelijk gebruikskarakter te hebben: leerlingen moeten op basis van de tekst en het beeld actief worden, gaan dramatiseren, tekenen of musiceren. Voorzover daarbij het literair-esthetische
aspect een rol speelt in het gebruik van kinderboeken, is dat vooral als
inspiratiebron voor taal- of rekenactiviteiten en voor beeldende en
dramatische expressie-activiteiten, waarbij tekst en beeld de regie
bepalen.
De derde opvatting is van meer ethische aard: het onderwijs, en
daarmee het gebruik van het kinderboek, moet ten dienste staan van
de ontwikkeling tot tolerante, humane volwassenen die enkele cruciale menselijke waarden die wellicht voorheen meer exclusief in het
catechese-onderwijs werden ondergebracht, tot de hunne rekenen.

De (gebruiks)waarde van een kinderboek wordt afgemeten aan de
dimensies 'goed' versus 'niet goed', en in schoonheidsdimensie gaat
het behalve om 'schoon' (kalos) nadrukkelijk ook om 'goed' (agathos). Vooral bij de kinderboeken die worden geselecteerd bij catechese, geestelijke stromingen en intercultureel onderwijs, maar tevens
bij vakken als geschiedenis ofwereldoriEntatie (denk bijvoorbeeld aan
de zorg voor het milieu) vinden we die notie terug.
IOI. H. Wesdorp & H. Blok,'Nederlandse taal in het basisonderwijs: wat wel, wat
niet?' in: J. van Kuyk (red.), Basisvorming in de basisschoot. Tilburg (Zwijsen) I987,
pp. 22-40.
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Het prentenboek blijkt in alle drie de noties vooral de laatste jaren
bij diverse leeftijdsklassen een groeiende belangstelling te genieten,
enerzijds vanwege de vervroeging van diverse vakken in het basisonderwijs, anderzijds omdat het beeld in het kinderboek niet meer exclusief is voorbehouden aan de leeftijdscategorie die de kunst van het
lezen nog niet machtig is.
Van de vier modelmatige literatuuropvattingen, te weten de mimetische, pragmatische, expressieve en autonomistische, die in hoofdstuk
4 werden behandeld, lijkt in verschillende mate sprake te zijn. De
mimetische opvatting in de zin van een steeds verdergaande orientatie
op de werkelijkheid, spreekt onder andere uit de diversiteit en de toenemende complexiteit van representaties van de werkelijkheid. De
pragmatische opvatting is steeds in het geding waar kinderliteratuur

wordt gebruikt met het oog op wat de leerling aangenaam vindt en
inspireert tot wat in het kader van het specifieke vak nuttig wordt
gevonden. De expressieve opvatting in de zin van aandacht voor de
persoon van de auteur komt in het basisonderwijs incidenteel aan bod
bij spreekbeurten van leerlingen, bezoeken van schrijvers en illustratoren aan school en af en toe, hoewel steeds frequenter, in leesmethodes
en een bezoek aan het Kinderboekenmuseum. De autonomistische
opvatting lijkt als de meest recente in historisch opzicht het minst aanwezig in de impliciete noties over het gebruik van kinderboeken en
prentenboeken in het onderwijs. Juist op dit punt verschilt de educatieve poetica van de basisschool het meest van de poEtica van de literaire kritiek, die zich volgens De Nooy veel meer op een autonomistisch standpunt stelt.
Uit het vorige hoofdstuk is echter gebleken dat die eenzijdige poaticale voorkeur in de literaire kritiek van de jeugdliteratuur veel minder
opgeld doet. Bovendien bestaat er voor het relatieve verschil tussen
een vooral pragmatisch geori8nteerde, educatieve canon en poatica,
en een meer autonomistisch georienteerde, literaire canon en poatica
een gemeenschappelijk raakvlak. De creatieve imitatie die bij stellen,
tekenen, musiceren of dramatiseren in gang wordt gezet, sluit immers
als de nieuwe schoolpoEtica van her proefondervindelijk experimenteren direct aan op de praxis van het spelend leren en het doen alsofvan
het kind. Die experimentele aanpak en dat doen alsof zijn nauw verwant met een autonomistische literatuuropvatting.
Op de analogie met het autonome kunstwerk (poazie is kinderspel)
is vaker door kunstenaars gewezen, zoals ook Meek (zie hoofdstuk 4)
op het spelelement wees en op het kind als de homo ludens bij uitstek.
Dat in de school der potzie aansluiting werd gezocht bij het spelende
kind is door vele dichters opgemerkt. Bijvoorbeeld door Paul van Ostaijen die in de periode van zijn late gedichten, toen hij een autono-
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mistische literatuuropvatting was toegedaan, het spel met de woorden
en de klanken beschreef op de wijze waarop een kind met de bouwdoos doet wat hem invalt:
'Kunst is spel. Met de houtblokjes van mijn bouwkast maak ik nu een
kerk, dan een huis, soms ook iets dat geen kerk is of geen huis, alleen
de kunst de blokjes op elkaar te zetten. I 02
Die school der poezie is steeds meer kinderspel geworden.

I02. P. Hadermann, Het vuur in de verte. Paul van Ostayens kunstopuartingen in her licht
van de Europese atuant-garde. Antwerpen (De Ontwikkeling) I970, P· 305·
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HOOFDSTUK 8

Prentenboeken in het ondertoijs. Kleine geschiedenis
van een verantwoording

8.I. INLEIDING
In de voorafgaande hoofdstukken werd vanuit verschillende disciplines, te weten de cultuur- en onderwijssociologie, de literatuurwetenschap, de literaire kritiek en de vakliteratuur op het terrein van vooral
het basisonderwijs, verkend welke rol bemiddelaren en theoretici toekenden aan het kinderboek en, meer in het bijzonder, aan wat het
prentenboek in de loop der tijd heeft bijgedragen aan het perspectief

van hinau»en.
In de hoofdstukken die volgen wordt verslag gedaan van een interventieproject in groep 3 van het basisonderwijs, waarin wordt nagegaan wat de effecten zijn van een toegespitst aanbod van prentenboeken in de klas. De opzet en uitvoering van het hierna te bespreken
prentenboekenproject is ten dele de logische resultante van de in de
vorige hoofdstukken verkende literatuur en research. Als interventieproject was het prentenboekenproject in eerste instantie een uitvloeisel van mijn bijdrage aan een min ofmeer permanente plaats voor kin-

derliteratuur in het basisonderwijs. Dat kwam onder meer neer op een
gevarieerd pleidooi voor een intensiever gebruik van prentenboeken
bij de diverse vak- en vormingsgebieden van het basisonderwijs vanwege de varieteit van het genre en gegeven verschuivende accenten in
het onderwijs, paradigmawisselingen in de theorievorming over lezen
en rekenen en andere gebruikersdimensies. Dit perspectief van het
prentenboek werd ook belicht met het oog op leerlingen die nog weinig ervaring hebben opgedaan met het genre of die nog niet de smaak
van boeken te pakken hebben. De volgende paragrafen geven voor een
decl blijk van mijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema van deze
studie.
In het vorige hoofdstuk werden de ontwikkelingen in de basisschoolvakken uiteengezet, in de mate waarin de gebruiksmogelijkheden van het prentenboek daarin geleidelijk aan gestalte kregen. Binnen de (impliciete) literatuur- en lezersopvattingen die daaraan ten
grondslag lagen vond een verkenning plaats van het multidimensionele gebruik van het prentenboek. In de volgende paragrafen worden die
gebruiksmogelijkheden geconcretiseerd voor diverse typen lezers en
vormen van leesonderwijs vanuit de noties longitudinaliteit en latitudinaliteit (§ 8.2 tot en met § 8.6). Uitvoeriger wordt stilgestaan bil het
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gebruik van prentenboeken ten behoeve van het aanvankelijk reken/
wiskundeonderwijs. Een deel van het interventieproject betrof de toepassing van boeken in het rekenonderwijs en aard en gebruik van
'reken'prentenboeken zijn nog niet eerder aan de orde geweest.

8.2. LONGITUDINALITEIT EN HET PRENTENBOEK

In I972 kreeg de toenmalige opleiding voor kleuterleidsters, waar ik
als docent werkzaam was, te maken met een andere afname van wat
toen nog het hoofdacte-examen heette. Bij het vak Nederlands ging

het niet meer om de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en
om een lijst van moderne schrijvers; voortaan bestond het examenprogramma uit 'kennis van en inzicht in literatuur voor jonge kinderen' en uit 'vaardigheid in het mondeling taalgebruik'.
Met die praktisch geori8nteerde hervorming was aanvankelijk lang
niet iedereen gelukkig. Er werd voor een daling van het examenniveau
gevreesd, onbekend als men was met relevante, secundaire literatuur
(die bestond ook nog nauwelijks) en met mogelijkheden om die twee
exameneisen op elkaar af te stemmen. Studiedagen met sprekers als
Villerius of Jannie Daane moesten die zorg wegnemen. De eerste
vroeg zich in I972 af waar de grenzen liggen van'wat we gewoon zijn
de "Nederlandse literatuur" te noemen', om vervolgens ook jeugdliteratuur daartoe te rekenen.I De tweede plaatste in I 974 boeken voor
kinderen tot acht jaar in het perspectief van stimulering van de taalontwikkeling, fantasie en het zelfinzicht. Laten deelnemen aan de verscheidenheid in belevingswereld in kinderboeken en daarmee laten
werken ('wat prutsen' noemde ze dat zelf) leerde volgens haar wat
waardevol is.2 Villerius documenteerde sinds I970 in Verkenningen op
het gebied uan dejeugdliteratuurde wortels van de literaire cultuur voor
de kleinen en Jannie Daane was praktisch aan de slag gegaan met boeken en jonge kinderen, wat onder meer leidde tot haar Auonturen met
boeken.

In diezelfde tijd liet de pas opgerichte vo N nog zo duchtig van zich
horen, dat de naamsverkorting die staat voor Vereniging van Onderwijsgevenden in het vak Nederlands, in het veld de uitleg kreeg van
'vereniging van oproerigen in het Nederlands'. Desondanks sloeg het
elan van de voN even later over op de Commissie Modernisering
Leerplan Moderne Talen van I974, die een aparte studiegroep in het
leven riep voor het literatuuronderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen, want 'het zou toch te gek zijn, literatuuronderwijs pas omI. Lpc, Briefnr. 87, Ople:ding KZeutede:dsters, I972.

2. LP c,Briefnr. I29, Opleiding Kleuterleidsters, I974·
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streeks het vijftiende levensjaar te laten beginnen en dan nog alleen in
het vwo/Avo'.3 In een serie discussiemiddagen werd de mening van

het veld gevraagd over hoe het literatuuronderwijs er voor jonge kinderen zou moeten uitzien:
'Het is niet genoeg, dat in kranten en tijdschriften steeds meer besprekingen van kinderboeken staan. Het is niet genoeg, dat in de examenprogramma's van beroepsopleidingen van kleuterleidsters van onderwijsgevenden enige kennis van kinderboeken wordt gevraagd. Het is
niet genoeg, dat in de onderwijspraktijk op verschillende plaatsen al
door enthousiaste leerkrachten veel geprobeerd wordt. Er is meer
mogelijk. Wat dat meer precies moet zijn, daarover willen we met u
praten; om dan tevens na te gaan hoe we er een leerplan voor zouden
kunnen ontwikkelen: (pp. 7-8)
In de discussienota stonden drie praktijkvoorbeelden model, waaronder het prentenboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak,
omdat verwacht werd dat het boek kleuters en 'lastige' kleuters in het
bijzonder zou aanspreken. Na een kort gesprek over de woorden
'stout', 'boos' en 'lief, een mimespel over het boze en lieve van elkaars
ogen, mond en wenkbrauwen en het daarover laten schilderen, tekenen en plakken, werd het verhaal voorgelezen, bekeken, becommentarieerd en uitgespeeld met zelfgemaakte maskers. De kinderen gingen op in boek en maskerspel, maar ze vonden het raar dat er bij het
laatste zinnetje'en het was nog warm' geen illustratie stond. Uit wat ze
er zelf bij tekenden, bleek dat 'ze heel goed aangevoeld hebben, wat
dat ene zinnetje betekende'. Wat precies, dat laat de nota in het midden, maar al net als in hoofdstuk 6 voor Aidan Chambers, vervult dit
slot ook hier een rol in het debat over aard en functie van de kinderliteratuur.
Ik had inmiddels geconstateerd dat het vak Nederlands voor studenten hoofdacte met deze nieuwe interpretatie zeer aan relevantie
won en verkende de gebruiksmogelijkheden van het prentenboek verder. Een paar jaar later werd ik, inmiddels werkzaam bij de Schoolbegeleidingsdienst Tilburg, lid van de werkgroep Prentenboeken op
school, een initiatief van Els Gerritsen, toen hoofd van de afdeling
Schoolbibliotheekdienst van de Provincie Noord-Brabant en eerder
de rechterhand van Jannie Daane in De Wilde Steeg. Met Els Gerritsen vooral verzorgde ik de eindredactie van de gelijknamige uitgave,
waaraan ik een aantal hoofdstukken heb bijgedragen.4 En ik schreef
ook elders over het thema.
3. C.M. Bolle, 'Voorwoord', in: Commissie Modernisering Moedertaalonderwijs,
Werken met Boeken. Een discussienota over literamuronde, is aan kinderen tot twaa#jaar.

's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage (Staarsuitgeverij) I977, P· 7
4. E. Gerritsen, P. Mooren e.a., Prentenboeken opschool.· een handreiking. NBLc,
Den Haag I983.
Kpc,
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Van een aantal prentenboeken van Anno liet ik zien dat die bijzonder geschikt waren om te gebruiken bij het leren ervaren van verhoudingen in tijd, ruinlte en getal, en dat kinderen in groep 3 wat het aanbod van sprookjes betreft er fors op achteruitgingen: Klein Duimpje in
de versie van Veilig leren lezen stak mager af bij het aanbod en de verwerking daarvan in de kleuterklas aan de hand van prentenboeken. 5
Dat was een extra argument om bij de integratie van kleuter- en lagere
school in de nieuwe basisschool wat meer van de kleuters uit te gaan.
In het artikel'Wereld in beeld' deed ik het voorstel om aan het gebruik
van het prentenboek op de kleuterschool in de volgende leerjaren een
vervolg te geven.6 Ik wees crop dat het prentenboek op de kleuterschool een gevestigd instituut is, met een eigen boekenhoek, een aan
opleidingsinstituten onderwezen methodiek en een vaste rubriek in
bladen voor kleuterleidsters, terwijl het in de lagere school in klasseen schoolbibliotheken schaars is vertegenwoordigd, aan opleidingsinstituten geen vanzelfsprekende zaak is en er in bladen voor onderwijzers hooguit sporadisch op wordt ingegaan. Het prentenboek was er
enkel voor het kind dat nog niet kan lezen, was onderdeel van het
voorbereidend lezen, en het lezen van prentenboeken door gevorderde lezers werd als een vorm van gemakzucht beschouwd ('zij lezen
niet, zij kijken enkel plaatjes'). Die opvatting liet geen ruimte voor de
beginnende lezer om het moeizaam construeren van betekenissen via
letters en klanken afte wisselen met prenten die direct een hele wereld
voorschotelen; en al evenmin voor leeszwakke kinderen die in hun trage ontsleutelen van woorden en zinnen zo gemakkelijk elk leesavontuur verliezen. Ook niet voor kinderen waar werkelijk geen land mee
valt te bezeilen en die van Max en de Maximonsters leren om in een
wraakfantasie met zichzelf en hun omgeving in het reine te komen.
Dat laatste was een reden te meer om het prentenboek niet tot de kleuterschool te beperken.

8.3. VOORBEREIDEND EN AANVANKELIJK LEZEN

Te midden van veel publieke interesse in een vroege verwerving van
leesvoorwaarden de kleuterschool bracht Prentenboeken op school: een
handreiking naar voren dat prentenboeken zoveel ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind tegelijk kunnen aanspreken, omdat ze van
zoveel middelen in 66n keer gebruik maken: vorm, kleur, lijn, klank,

5. P. Mooren, 'De genesis van het getal', in: Maggezien, I980, pp. 40-46; P. Mooren,
'Sprookjes in het leesonderwijs', in: En nu overjeugdliteratuur, I98I, nr. 6, pp. 2II-2I5.
6. P. Mooren,'Wereld in beeld; prentenboeken in het onderwijs', in: En nu overjeugdliteratuur, I980, nr. 3, PP I 26-I 29.
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verhaal, personages, denkbeeld of thema. Tegen die achtergrond en
met de bedoeling leesvoorwaardenprogramma's in het kleuteronderwijs overbodig te maken - de term ontluikende geletterdheid bestond

in die tijd nog niet - wees ik erop dat er door regelmatig prentenboeken aan te bieden impliciet heel wat aan leesvoorwaarden kan worden
gedaan.

Prentenboeken introduceren de wereld van het boek, roepen het
verlangen wakker om te gaan lezen, geven het kind dat nog niet kan
lezen de kans om alvast zelfstandig een boek te kunnen begrijpen, en
zorgen er in de zin van leesvoorwaarden voor dat kinderen lezen een
zinvolle activiteit vinden. Prentenboeken reiken een bepaalde taalbeheersing aan die binnen de didactiek van het aanvankelijk lezen wordt
verondersteld, zoals de begrippen links-rechts die op een heel vanzelfsprekende manier indirect aan de orde komen in onder meer de volgorde van prenten op de pagina's. Zo dragen prentenboeken bij aan
auditieve vaardigheden wanneer versjes worden verbeeld die kinderen
maar al te graag willen onthouden vanwege hun prettig ritme en de

klankharmonie in het rijm.
Met zulke voorbeelden van 'leesvoorwaarden' hield ik overigens
allerminst een pleidooi voor de reductie van het prentenboek tot een
leesvoorwaardenprogramma: 'Als de zojuist genoemde elementen al
in prentenboeken voorkomen, dan toch indirect, spontaan, verstopt
of hoe je het ook maar noemen wilt en het is een goede zaak dat ook
zoveel mogelijk zo te houden. Tot de grote kracht van prentenboeken
behoort immers dat er doorgaans niet van een didactiek sprake is die
met zichzelf samenvalt. Niet zonder reden karakteriseren didactici het
werken met prentenboeken als een vorm van spontaan leren tegenover een vorm van sturend leren:7 Behalve voor het kenproces van
kinderen is dat ook een juiste benaming voor de wijze waarop doorgaans gebruik wordt gemaakt van de verteltechniek. Die dient immers
meestal een verhaal en een boodschap. Toch is er reden om prentenboeken ook een vorm van sturend onderwijs te noemen.
Prentenboeken zijn immers van de eerste tot de laatste bladzijde
gepland, laten niets aan het toeval over, zorgen voor panklare leeservaringen en weten het toch zo te spelen dat er een spontane ontmoeting - al of niet in de groep plaatsvindt tussen kind en kunstenaar en
dat elk kind zich hoogstpersoonlijk aangesproken voelt. Van A tot z
-

geprogrammeerd zorgen ze voor een kennismakingsproces dat spontaan verloopt alsof het er niet eerder was. Dat is een van de paradoxale eigenschappen van deze vorm van communicatie. Dat prentenboeken als een vorm van spontaan leren worden ervaren, danken ze aan
hun doorlopend verhaal, de figuren waarmee de lezer zich kan identi7. C.
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Mommers, Voorbereidend en aanvankelO'k leesondemt)s Tilburg (Zwijsen) I972

ficeren, de plot, de spanning, de humor, de triestigheid en de meestal
goede afloop.

Vanuit een iets andere invalshoek werd er in diezelfde publicatie
voor gepleit om het gebruik van prentenboeken niet radicaal af te zweren in de periode dat kinderen bezig zijn met het aanvankelijk leesproces. Daarvoor werd aansluiting gezocht bij de wijze waarop toen in het
methodisch gereguleerde onderwijs in groep 3 werd gewerkt aan de
hand van 'belangstellingskernen' of'leerstofkernen': via een thematische ontsluiting zouden prentenboeken toepassing kunnen krijgen in
projecten en leerstofkernen, kunnen inspelen op specifieke interesses
van kinderen, kunnen bijdragen aan differentiatie en individualisatie
en, met het oog op de integratie van kleuterschool en lagere school in
de nieuwe basisschool, voor een doorgaande lijn kunnen zorgen in het
omgaan met prentenboeken.
Dat gedachtegoed zou een aantal jaren later het uitgangspunt vormen bij de selectie van kinderboeken voor tien thema's bij de kleutertaalmethode Schatkist, die uitkwam toen de integratie van kleuter- en
basisonderwijs gestalte had gekregen en in leermiddelen voor kleuters
werd geanticipeerd op wat een jaar later aan de orde zou komen tijdens het aanvankelijk lezen.8
Intussen begon zich op het terrein van het aanvankelijk lezen een
vadermoord af te tekenen, in gang gezet door aanhangers van de

natuurlijke methode, van de 'language experience approach', en niet
in de laatste plaats ook door de nieuwe Wet op het Basisonderwijs, die
individualisering hoog in het vaandel voerde. Omdat de traditionele
vernieuwingsbewegingen van Freinet, Montessori en Jenaplanbeweging (Doris Nash) van oudsher meer oog hadden voor de natuurlijkere benadering van lezen en leesonderwijs, leek de tegenbeweging
tegen de klassikale aanvankelijk leesmethode breder dan ooit, ook in
wetenschappelijke kring.9 Die tegenbeweging hield een afwijzing in
van de kant-en-klare methodiek die geen ruimte bood aan de persoonlijke schriftverwerving van de individuele leerling, waarbij schriftverwerving werd opgevat als een puur technische vaardigheid en nauwelijks als een cultureel instrument tot onderlinge communicatie via
krabbels en tekeningen tot eigen teksten en hele verhalen.
Met de opkomst van het nieuwe paradigma 'emergent literacy'
ofwel 'ontluikende geletterdheid' konden ook methodemakers er niet
langer omheen dat er leven is v66r de school, waarin kinderen krabbelen, hele prentenboeken en de reclame 'lezen', en letters leren herken8. P. Mooren, '0 rijkdom van het onvoltooide. Inleiding', in: L. Kleijsen, P. Mooren,
J. Peijen en S. Westenraad, Schatkist. Bronnenboek Kleuterthema's. Tilburg (Zwijsen)
I 989.

9. A. van der Wissel, 'Zinvol leren lezen', in: P. Mooren & H. Verdaasdonk (red.),
Spee,punt lezen. Tilburg (Zwijsen) I987, PP· I I5-I32.
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nen en schrijven. Het inzicht won steeds meer veld dat ontwikkeling
van geletterdheid allang begint voordat kinderen kunnen lezen en
schrijven, dat die ontwikkeling zich in hoge mate afspeelt in informele
situaties waar functies van geschreven taal een integraal onderdeel van
vormen, waarin kinderen veel en gevarieerd wordt voorgelezen, waarin kinderen de (schrift)omgeving verkennen en waarin adequate steun
wordt afgestemd op wat het kind al weet en kan.
Met het paradigma van ontluikende geletterdheid is meer dan ooit
de culturele dimensie van het schrift in het geding. Leesplezier en leesbevordering zijn geen onderwerpen die moeten wachten tot leerlingen
kunnen lezen, en methodemakers zijn er meer dan vroeger van overtuigd dat boeken, mooie verhalen en verschillende literaire genres er
niet zozeer zijn om de code te leren kraken, als wel om geinteresseerde
lezers te houden.I° In die herwaardering van het al zo vroeg mogelijk
lezen van echte boeken en echte verhalen voegde zich het pleidooi om
in plaats van op didactische bestelling gefabriceerde 'Untexte' het
prentenboek in te zetten.
De al eerder geschetste ontvankelijkheid voor specifieke gebruiksmogelijkheden van genres, voor metacognitieve momenten en voor
inteltextualiteit (zie ook § 8.5) staat op gespannen voet met het kale
inschalen van boeken en kinderen op leesniveaus. Terecht wees Lucas
erop dat de eerste leesboeken bij de aanvang van het aanvankelijk
lezen kinderen kunnen frustreren in hun leesverlangen. II Van leesniveaus sec valt echter niet te verwachten dat ze kinderen aanzetten om
zelfeens te proberen hoever ze kunnen komen, dat ze inspelen op hun
natuurlijke leesinteresses met specifieke thema's, boeksoorten of
auteurs.12 Bovendien gaan die niveaus voorbij aan de ondersteunende
rol van het beeld en aan wat teksten redundant maakt. Auteurs hebben zich in de aanvangsfase zo strak aan de woordenschat te houden,
dat teksten al gauw zonder kraak en smaak zijn en dat veel eerste leesboekjes in hun exploitatie van het gepermitteerde woordmateriaal
nauwelijks meer zijn dan wisselrijtjes. Kortom, alle reden om prentenboeken te blijven aanhouden in de beginfase van het aanvankelijk
lezen, zoals in het interventieproject het geval zou zijn.

Io. J. Kurvers en P. Mooren (I99I),'Het nieuwe leren lezen in de basisschool: een
liaison dangereuse?' in: Leesgoed, I99I, nr. 4, PP. I50-I55; ookin P. Mooren, Langs de
lange Lindelaan. Opstellen overjeugdliteratuuren leesonder«s. N BLC, Den Haag I998,

PP. I87-I98.
I I. H. Lucas, 'Av I, een zegen voor zwakke lezers?' in:.7SW, 69 (I984) nr. I, pp. I4-I9
I2. P. Mooren, 'AVI revisited', in: Leesgoed, 1997, nr. 3, PP· II8-I25; ook in: Mooren,
Langs de lange Lindekian, I998 (n. Io), pp. 252-268.
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8.4. PRENTENBOEKEN EN ZWAKKE LEZERS

Prentenboeken kunnen het leeszwakke kind ten goede komen ofin het
algemeen het kind dat tengevolge van een of andere handicap moeizaam toegang krijgt tot de wereld van de gesproken en/of geschreven
taal. Een continu aanbod van boeken die kinderen emotioneel wat te
zeggen hebben, werd vooral relevant gevonden voor kinderen die het
leren lezen allerminst komt aanwaaien. Kinderen met leesproblemen
krijgen echter vaak vooral leestechnische oefeningen. Het werken met
een prentenboek als i'Wax en de Maximonsters kan dan bijvoorbeeld
tegen de conventie oplopen dat slechts teksten mogen worden aangeboden die kinderen zich al spellend woord voor woord kunnen eigenmaken.I3
Op basis van dat criterium valt er wel iets af te dingen op de tekst
van genoemd prentenboek, maar dat het daarom zou worden afgewezen had ik toch niet verwacht. Toch gebeurde dat bi j de introductie op
een MLK-school. Dathetbeeld kinderen over heel wat drempels heen
kan helpen, bleek in de leesdidactiek op ongeloofmet lange wortels te
stuiten, zoals Van Ostaden memoreerde toen hij zijn experimenteren
met prentenboeken op die school beschreef. Op de'kweekschool' was
hem voorgehouden dat strip- en prentenboeken 'plaatjes kijken' in de
hand werkten en niks met lezen te maken hadden. Maar omdat zelfs
de simpelste boeken te moeilijk bleken voor een kwart van zijn leerlingen, waagde hij zich toch aan het prentenboek Max en de Maximonsters
van Maurice Sendak, via een diaserie:
'Tijdens een regenachtige herfstrniddag vertoonde ik de dia's en las de
bijbehorende tekst. Je zou een speld hebben kunnen horen vallen als
de wind niet zo gegierd had. Daarna mochten de kinderen een monstertekenen. Een monsterwaar zezelfbang van zouden zijn. Het werd
een geweldig succes! Al snel vroeg een leerling of hij er wat bij mocht
schrijven, en als 66n schaap over de dam is [...]. Het prentenboek en
het heersende weertype bleken inderdaad een uitlaatklep voor veel
angsten en agressies te zijn: de meest griezelige griezels werden op
papier gezet. Natuurlijk moest ik helpen bij de spelling van het onder-

schrift: "Dit is een gevaarlijk dier en hij eet mensen op. Maar de mensen moeten oppassen. Ikben sterker dan datmonster. Ikbennietbang
in het donker en mijn vriendin is wel bang in het donker. Ik heet Sandra en mijn vriendin heet HarriEt en zij is bang in het donker. Ik niet.
En nu is het uit."
I3' I. Stohr, G. Peterink en J. Winnips, Prentenboeken kunje ook lezen... of niet soms.P
Kpc, 's-Hertogenbosch I978.
I4· W. van Ostaden, 'Samen over de drempel. Leren lezen met prentenboeken', in:
P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Kinderen tot lezen stimuleren. Tilburg (Zwijsen)
I982, pp. 232-24I.
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Haantje de voorste van de klas schreef geheel zelfstandig: "Monsters zijn kwade dieren, ze trappen alles plat. Maar als er 66n van hullie groep dood gaat, eten ze hem met huid en haar op. Maar de kop en
de oren eten ze ook op. De ogen pulken de monsters er uit. Die eten ze
dan op. Maar dat knarst wel heel veel." [...]
De resultaten verrasten mij, het prentenboek van Max had een
gevoelige snaar geraakt. Toen ik na het ophalen van het werk zo met
dat pak papier voor de klas stond en geweldig genoot van de resultaten, besefte ik, dat ik in feite een nieuw prentenboek in de hand had.
Een prentenboek door de kinderen gemaakt! Dus werd er een kaft
gemaakt, tekende een kind de omslagtekening en werd het geheel
geplastificeerd. Wat waren ze trots! Ze hadden zelf een boek gemaakt!
Het boek, Monsterboek gedoopt, verdween naast Max en de Maximonsters in de klassebibliotheek. En beide boeken werden een bestseller:
iedereen wilde de boeken lezen, ook de zwakste lezers, omdat zij wel
weten wilden wat de andere kinderen hadden geschreven en getekend. [...] Natuurlijk kwam het verzoek om nog meer boeken te
maken. Verzoek ingewilligd, alsjeblieft, het ongemotiveerd geploeter
door de bestaande lectuur was me al lang een doorn in het Oog:4
Toen het lokaal met de MLK -kinderen eenmaal was getransformeerd
tot een atelier, werd met de prentenboeken Gregoire, naar het gelijknamige lied van Miel Cools, het abecedarium Het apenasiel, de rijmreis
Het Ei gaat op reis, de waterkringloop-, droom- en machineboeken, en
een kinderspeeltuin als waarachtig beweegboek 'in de groep een Jan

Het Ei gaat op reis
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Het el zegt: Ik ben riX, dan koop ik een zellboot.
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Salie-sfeer doorbroken' en kregen de zwakste lezers moed om zich niet
meer'te storen aan het verworven"boeken, bah"- syndroom' (p. 24I).
In datzelfde jaar gaf Margreet van Ierland de contouren aan van de
diverse talige gebruiksmogelijkheden van prentenboeken voor gehandicapte kinderen die al tegen heel wat taal- en ervaringsdrempels zijn
opgelopen.IS Om zicht te krijgen op de specifieke handicaps van die
kinderen grijpt ze terug op wat de meeste kleuters, lang voor ze beginnen met aanvankelijk lezen, op tal van terreinen aan ervaringen hebben opgedaan, 'deels via directe ervaring van de werkelijkheid, deels
indirect via prenten- en voorleesboeken. En al die vroege ervaringen
zijn van groot belang om later succesvol met boeken om te kunnen
gaan.' Als voorbeeld voert ze de ervaringen van een gezond kind aan
dat aan de hand van de allereerste geplastificeerde boekjes met een afbeelding per pagina langzamerhand via woorden, eenvoudige woordcombinaties, veel variaties en veel herhaling in een gunstige taalverwervingssituatie verkeert en in die gevarieerde kennismaking onder
meer de visuele waarneming oefent, leert onderscheiden in het kader
van het platte vlak, leert abstraheren van toevallige kenmerken, de
receptieve en de productieve woordenschat uitbreidt, nieuwe werkelijkheden leert kennen, kennismaakt met een variatie aan zinspatronen en bovendien aldoorde indruk overhoudt'samen boeken kijken is
fijn'. Overigens kan die ontwikkeling volgens Van Ierland ook zonder
boeken totstandkomen, maar'juist de combinatie van directe ervaring
(zelf aangekleed worden, mdt taal erbij) en de abstractie en herhaling
mogelijk via prentenboeken, geven de begripsvorming en de taalverwerving de beste kansen'. In het perspectief van de normale vroege
interactie tussen kinderen en boeken laat Margreet van Ierland de rol
zien die boeken zouden kunnen hebben voor het motorisch gehandicapte, het blinde, het zwakzinnige en het dove kind. Een vroege
onderdompeling in de prentenboekenwereld stimuleert volgens haar
de cognitieve en talige ontwikkeling en de gehechtheid aan het boek,
die zo essentieel is voor de latere leesmotivatie. Alle gehandicapte kinderen hebben zo'n eerste kennismaking met het prentenboek volgens
haar dan ook hard nodig. Dat biedt een veilige en brede basis voor een
verdere oriEntatie op verschillende ontwikkelingsdimensies, zoals de
visuele perceptie, de herkenning en verwerking van eigen ervaringen
en emoties, de verkenning van fantasiewerelden, de ontwikkeling van
het zelfbewustzijn, de taalontwikkeling, de probleemoplossingsvaardigheden, de vertrouwdheid met verhaalstructuren en vertelstijlen.

I 5· M. van Ierland, 'Een gehandicapt leven met boeken? Boeken en gehandicapte
kinderen, een inleiding', in: En nu overjeugdliteramur, I982, nr. I, pp. 3-8.
I6. R. Bruning-De Bruyn,'Lezen door doven: een weg naar zelfstandigheid', in: C.
van Rees en P. Mooren (red.), Makkelijk lezen. Tilburg (Zwijsen) I990, pA I 23-I 32
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Intussen leert het kind spelenderwijs de leesrichting die in het prentenboek gangbaar is, krijgt het de kans om de hoofdpersoon bij zijn
naam te leren kennen en de essentie van afbeeldingen in eenvoudige
zinnen te leren benoemen. Herhaling van de zinsstructuur en van vaak
terugkerende woorden'vormen een natuurlijk taalpracticum voor het
kind. Pas in de volgende fase kan de samenhang tussen de afzonderlijke afl)eeldingen goed aan bod komen. Die kan gecompliceerd zijn en
het kind heeft daarbij tekst en uitleg nodig. Wie deze fase te weinig
aandacht geeft, laat het kind met losse onbegrepen flarden achter. En
het kind mist een belangrijke kans om meer te leren over opeenvolging
en samenhang in de tijd, over middel-doelrelaties, over causale relaties en over de manier waarop zij verwoord worden in taal.'
De wijze waarop Van Ierland de normale en de 'verstoorde' interactie tussen jonge kinderen en vroege prentenboeken in hun longitudinaal ontwikkelingsperspectief aan elkaar spiegelt, lijkt ook voor kinderen zonder lichamelijke handicap relevant: kinderen die nagenoeg
zonder de steun van het prentenboek als ontwikkelingsmiddel in de
thuissituatie zijn opgegroeid of kinderen in het MLK-onderwijs.
Bruning-De Bruyn wees er tijdens het symposium Makkel)k Lezen
op, hoe belangrijk 'voorlezen', via beeld en gebaren bijvoorbeeld, is
voor (prelinguaal) dove kinderen, die zonder zeer intensieve begeleiding van de taal- en leesontwikkeling niet tot lezen komen.16 Op datzelfde symposium werd ter illustratie in gebarentaal het prentenboek
van Peter Spier De koe die in het water vielverteld.
Een mooi voorbeeld van het voorlezen van prentenboeken in combinatie met gebarentaal geeft Xandra van Gelder in een artikel over
gebarentaal. Naar aanleiding van de dood van een leerling wordt Kikher en het vogeltje van Velthuijs op de dovenschool in Haren voorgelezen. JufYfke vertelt het verhaalin gebaren, terwijl Juf Hanneke de platen omhooghoudt voor de leerlingen. Hanneke Kramer legt uit hoe
belangrijk die gebarentaal is.
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'Zo'n boek over dood had ik vroeger nooit aan de kinderen kunnen
voorlezen. Ze wisten niet eens wat dood was. [...] Als ik vroeger voorlas, koos ik boeken met heel eenvoudige plaatjes. Eentje voor baby's
met een stoel, een bal en een fiets. Die begrippen kon ik de kinderen
nog wel duidelijk maken:I7

8.5. PRENTENBOEKEN EN HET LEREN VAN EEN TAAL

Nog iets later, halverwege de jaren tachtig, werd Engels als vak ingevoerd in het basisonderwijs. Die invoering vielin een tijd waarin Westhoff de toon zette voor een deels nieuwe didactiek van het vreemde
talenonderwijs in het voortgezet onderwijs, met sleutelwoorden als
I8
context, redundantievelden en voorspellend lezen.
De term'context' past in een theorie over het lezen met de lezer als
een actieve informatieverwerker, die pendelt tussen de informatie op
schrift (de grafische informatie), de informatie uit de context (hetzij
taal, hetzij beeld) en de informatie die hij al bezit. In die onderlinge
wisselwerking komt de lezer van een geschreven tekst tot interpretatie,
gebruik en waardering van de tekst. Dat is de voorspellende lezer, die
alle beschikbare redundanties zoveel mogelijk benut. Vanuit die theoretische noties ging ik na of, en zo ja op welke wijze, prentenboeken
een plaats zouden kunnen krijgen bij Engels in het basisonderwijs.
Daarbij nodigde de studie van Westhoffuit tot een nadere verkenning
van de in zijn theorie zo belangrijke redundantievelden. De vraag is
dan allereerst wat teksten redundant maakt. Teksten zijn redundant
wanneer ze veel en diverse vormen van herhaling bevatten, een orale
herkomst hebben of via dialogen refereren aan een orale structuur,
over rijm en ritme beschikken en een visuele ondersteuning krijgen. Al
die kenmerken hebben gemeen dat ze de tekst (of tekstelementen)
beter te onthouden maken. Willem Wilmink wees in zijn schriftelijke
cursus dichten Koen, maak je mijn schoen op het belang van die onthoudbaarheid en noemde rijm of het vraag- en antwoordspel een van
de middelen. Een andere vorm van herhaling is de opsomming, met
als prachtig literair pendant bijvoorbeeld het stapelverhaal met regels
als 'het vuur wil de stok niet branden, de stok wil de hond niet slaan...
etc.' of het gebruikmaken van al bekende reeksen zoals het alfabet, de
dagen van de week of de getallen tot tien.
Een andere vorm van herhaling is te vinden in het prentenboek Bot
en Botje van Janet en Allan Ahlberg. Het begint - en eindigt - met een
I 7· X. van Gelder, 'Gebarentaal in dovenondenvijs komt terug', in: De Volkskrant,
IO-4-I996.

IS. G. Westhoff, Voonpettendlezen. Em didactische benadering van de leesuaardigheidstraining in het modeme vreemde mlenonderwgs (diss. Utrecht). Groningen (Wolters-

Noordhoff) I98 I.
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u·as een donkerc, clonkere trap.
En die donkere, l|Onkere trap
ging naar cen dcmkcre. clonkere kelcler.

En iii die donkcre, clonkere kelder.

tekst waarin het woord 'donker' in iedere zin herhaald wordt. Het
maakt zowel de kracht van de herhaling duidelijk, want het kan niemand ontgaan hoe donker het is, als de spanning voelbaar van de
geleidelijke lokalisatie van de stad via straat en huis naar uiteindelijk
de kelder.
Voor een iets andere vorm van redundantie zorgen illustraties, die
doorgaans in een oogopslag transparant zijn en die niet apart hoeven
te worden ontsleuteld, zoals de schriftcode dat vraagt. Het beeld zorgt
voor extra houvast, voor een herkenbare wereld en draagt het nodige
bij aan overdracht van specifieke informatie die op basis van de tekst
alleen niet, of nog niet, is af te leiden. Als een leerling bijvoorbeeld bij
het lezen van het verhaal Bot en Bo(ie niet weet wat het woord'botten',
'kelder' of'donker' betekent, dan laten de prenten daar weinig onzekerheid over bestaan. De prenten moeten dan uiteraard wel adequaat
zijn, dat wil zeggen overeenstemmen met de tekst, maar ook de tekst
niet overbodig maken, want in beide gevallen werken ze juist het toetsen van hypotheses over de tekst tegen.
Er zijn twee genres kinderboeken waarin dat in het algemeen heel
goed gebeurt: het prentenboek en het eerste leesboekje. Anders dan
bij geillustreerde boeken (zoals graded readers) waarin een illustrator
meestal achteraf nog een paar tekeningen bij een bestaand verhaal
maakt, zijn bij prentenboeken tekst en beeld vaak in 66n hand of in
hechte samenwerking tussen schrijver en tekenaar ontstaan, zodat
tekst en beeld daarmee ook op verhaalniveau complementair zijn in
wat wel en niet wordt verteld.
32I

f.,

Wat het prentenboek en ten dele ook eerste leesboekjes zo uitermate geschikt maakt is dat, naast het beeld als ondersteunend middel bij
de taalverwerving (zie hoofdstuk 9 over de dual code), de teksten ook
nog eens over al die structurele en stilistische kenmerken kunnen
beschikken die de onthoudbaarheid zeer ten goede komen: de herhaling van zinnen en woorden, het rijm, het ritme en de melodie, de aaneenschakeling, uitbreiding of stapeling, het synoniem of de tegenstelling en de vertrouwde verhaalbouw van bijvoorbeeld sprookje of fabel.
Westhoff wees indirect op een extra argument om prentenboeken
en eerste leesboekjes te gebruiken. Hij vestigde de aandacht op het feit
dat tot de kennis van de wereld (zijn vijfde redundantieveld) verhalen
kunnen behoren waar leerlingen al via televisie of theater mee hebben
kennisgemaakt, of die kinderen vanuit de eigen cultuur at kennen,
zoals sprookies. Westhofflaat het bij die incidentele hint en gaat daar
nergens in zijn trainingsprogramma op in. Inschakeling van de hier
aangestipte voorkennis zou echter in een longitudinale aanpak van het
leesonderwijs ervoor kunnen zorgen, dat de leerlingen voor hun leeshelden en hun leeservaringen van prentenboeken bij onder meer het
vreemde-talenonderwijs respect kunnen oogsten.
Prentenboeken en eerste leesboekies stimuleren van oudsher de
vroege taalontwikkeling van jonge kinderen. De wijze waarop dat gebeurt maakt ze echter vaak geschikt voor alle leeftijden. Misschien
komt datomdat dieboekjes ook volwassenen moesten aanspreken, die
ze immers aan de kinderen voorlazen. In Could be worse werden achtereenvolgens voorbeelden van prentenboeken uitgewerkt, die een bijdrage kunnen leveren aan het benutten van die redundantievelden. I9
Vertrouwdheid met verhaal- en zinsstructuren werd bijvoorbeeld gestimuleerd via het al vaker vermelde De boodschappenmand van Burningham, met de vele variaties op de zin'Haal maar zes eieren, vijfbananen, vier appels, drie sinaasappels voor de baby, twee donuts en een
zakje chips voor jezelf. En gooi dit briefje bij nummer 25 in de bus:
Aan de uitbreiding van de woordenschat zou kunnen worden gewerkt
met behulp van prentenwoordenboeken als 77:e first thousands words,
waarin veel verschillende woorden in een thematische context werden
weergegeven. De aandacht die Westhoff vroeg voor het benutten van
al bekende verhalen werd uitbreidbaar geacht door gebruik te maken
van bekendheid met verhaalconventies als sprookjes (er was eens),
spookverhalen, detectives ofwildwestverhalen maar ook journalistieke genres als het ooggetuigeverslag of het weerbericht. Met elk subgenre is weliswaar niet in de concrete ingredilnten, maar wel in grote
lijnen gegeven wat er verder te wachten staat. Voor elk subgenre zijn
I9. P. Mooren en C. Schouten-Van Parreren, CoWd be worse Boeken
basisonderwOs. o BR-reeks nr. 32I, Tilburg (Zwijsen) I988.
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reeksen woorden kenmerkend, zoals voor het wildwestverhaal bijvoorbeeld de reeks: indiaan, cowboy, sheriff, postkoets, prairie en
overvaller, en voorhet sprookje de reeks: kasteel, draak, ridder ofprinses, prins, zwaard, koning, paleis. Met de reeksen woorden zijn de signalen gegeven voor verschillende verhaalvormen die in diverse landen
op meer of minder lange verteltradities kunnen bogen. Juist vanwege
de vertrouwdheid van de leerlingen met zulke verhaalconventies in
hun moedertaal neemt hun vermogen om voorspellend te lezen in de
vreemde taal toe. Het gaat er niet alleen om dat Klein Duimpje makkelijker is te lezen als het sprookje al van de kleuterschool bekend is, maar
ook dat Assepoester leesbaarder is indien Sneeumwitje en Klein Duimpje
al bekend zijn. Dat geldt overigens evenzeer voor niet-literaire subgenres als het weerbericht, het sportverslag, het menu, de gebruiksaanwijzing of de uitnodiging: alle zijn het tekstsoorten met behalve een eigen
register, ook een kenmerkende structuur die op geschakeerde wijze
kan worden benut, dankzij de vele variaties die ermee mogelijk zijn.
Dergelijke genrekennis biedt een vruchtbare basis voor het spel met
de literaire traditie, zoals in het prentenboek waar intertextualiteit aan
huis wordt bezorgd: De puike postbode van Janet en Allan Ahlberg. In
dat boek brengt de postbode bestellingen rond die regelrecht uit de
Schatkamer van de Kinderliteratuur komen: Goudhaartje nodigt de
Drie Beren uit voor haar verjaarspartij; de Drie Biggeties laten via hun
advocaat aan de wolf weten dat ze overwegen om een eis tot schadevergoeding in te dienen; de heks ontvangt een catalogus met heksenspullen. Zowel brieven en kaarten als hun enveloppen zijn zo perfect
nagemaakt dat in dit communicatief spel met de traditie verdere epis-

tolaire verrassingen uit die schatkamer voor de hand liggen.
Prentenboeken die in het voorbijgaan spelen met de culturele traditie zijn de reisboeken door Frankrijk, ItaliE, Engeland en Amerika van
Anno, die zich laten lezen als een dagboek over een reis door de diverj
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se eeuwen van die landen, dat tegelijk een historische atlas in handen
geeft. De lezer ziet met de reiziger's lands zeden en gewoonten, stijlen
en conventies in cultuur en architectuur aan zich voorbijtrekken en
daarnaast roepen kleine taferelen uit Bdbel, Don Quichotte ofAlice in
Wonderlandde ene aha-erlebnis na de andere op. Dat interactieve spel
tussen boek en gebruiker (zowel kind als volwassen bemiddelaar) is
ook een spel met de klassieken van de kinderliteratuur.

8.6. PRENTENBOEKEN EN ONTLUIKENDE

GECIJFERDHEID

Nijkamp introduceerde in Nederland de internationale orientatie op
de wiskundige initiatie op de kleuterschool als fundament voor getalbegrip. Bij het schatten, wegen en meten was het lichaam van de kleuter de maat en bij oritintatie in tijd en ruimte de eigen ervaring van
kleuters. Dat holistisch perspectiefvan Nijkamp op ontwikkeling was
al gebleken uit haar aanbevelingen op het terrein van rekenen toen ze
- tegen de verdrukking van de aandacht voor rekenvoorwaarden in bleef pleiten voor natuurlijke benaderingen ter stimulering van het
mathematisch inzicht van kleuters. Zij laat kleuters meten door ze als
volwassenen 'met grote stappen een ruimte te laten doorkruisen' ofze
laat de eigen voet omtrekken en uitprikken'zodat hij zijn eigen maatje
heeft waarmee hij alles meten kan'.20
Deze onderdompeling van de kleuter in'de wereld der dingen' verbond Nijkamp met de traditionele aandacht in de kleuterschooldidactiek voor zowel prentenboeken en verhalen als versjes en liedjes. Veelzeggend voor dat laatste is de titel Een, tzuee, kopjethee, dne, vier, glaasje bier. IGeuters spelen en zuerken met getallen voor een bundel waarin
daarnaast het getalbegrip bij kleuters via verhalen als De drie beertjes
aan de orde komen.21 Ze laat bijvoorbeeld via sorteren, vergelijken of
verdelen in dat Wassieke verhaal van Southey de vaste opvolging in
grootte van de stoelen, bekers, borden en bedden ontdekken.
Zo'n zeven jaar later las ik het artikel waarmee Freudenthal in I979
de speelwerkbladen bekritiseerde. Het verzet dat Freudenthal aantekende tegen een zekere verschoolsing van het kleuteronderwijs, las ik
in de geest van Nijkamp.22 De verschoolsing werd gehekeld als 'ver20. W.A. Nijkamp, Penpecrieven van het kleuteronder«is. Groningen (Wolters-Noordhoff) I971, pm 242-243·
2I. E.M. Churchill e.a., Een, twee, kopje t/tee, dne, vier, glaasie bier. KZeuters speten en
werken met geraUen. Met een inleiding van W.M. Nijkamp, IJmuiden (Vermande)
1969.

22. H. Freudenthal, 'Onderwijsontwikkeling voor de kleuterschool: cognitief, wiskundig'.in: De wereld van het jonge kind:6 I979; opgenomen in: idem, Appels enperen.
Wiskunde en psychologie. Apeldoorn (Van Walraven) I984·
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vroegde wiskunde en dan een wiskunde van de basisschool, die van
haar kant als vervroegde wiskunde voor het voortgezet of het hoger
onderwijs gekenschetst zou kunnen worden'. Freudenthal verweet die
bladen hun anti-verbaal karakter, hun goed-fout-orientatie, hun atomiseren van het onderwijs, hun tegennatuurlijke opdeling van vocabulaire en begrippen en hun isolering van de wiskunde in het geheel
van opvoeding en onderwijs. Daartegenover stelde hij de natuurlijke,
individuele en sociale activiteiten van de kleuter, waarbij het opnieuw
ging om de verwondering over de fenomenologie der dingen. In dat
kader vond Freudenthal het leren herkennen van elementaire, topologische structuren, zoals die van de file, de omweg of de doolhof, cognitief van groot belang naast het leren tellen, waar het jonge kind zo
sterk op wordt gefixeerd.
Freudenthal wees niet de weg naar culturele en literaire contexten
waarin het jonge kind de genoemde topologische structuren op het
spoor kan komen. Zo vormt de omweg als het ware het grondpatroon
van elk kleuterverhaal, dat immers nogal eens bestaat uit van huis
gaan, verdwalen en nog op het nippertje behouden thuiskomen.
Het ontbreken van een literaire, culturele dimensie in de didactiek
voor het kleuteronderwijs, waar Freudenthal de krijtlijnen voor trok,
had tot gevolg dat er veel op uit moest worden getrokken. Hoezeer die
'eropuit'-aanpak ook een uitstekende didactiek vormt, toch kun je
met een klas kleuters niet elke dag tochtles ondernemen. Bovendien
komen kleuters niet als een onbeschreven blad op school om daar alles
voor de eerste keer mee te maken, en doen ze ook ontdekkingen na
school, in het weekend of in de vakantie. Al die eerdere ontdekkingen
kunnen samen met wat de kinderen hebben gedroomd of gefantaseerd, in de klas worden opgeroepen met prentenboeken als de verbeelde actie waar Freudenthal zo terecht voor opkwam. Het laatste
heeft als bijkomend voordeel dat het onderwijs binnen de schoolmuren kan plaatsvinden.
De notie dat het prentenboek al hetgeen de kinderen in de klas eerder hebben verkend kan bundelen en hun exploratiedrang kan stimu-

leren, vormt het middelpunt van het invoeringsprogramma Reken op
prentenboeken (Van 't Klooster en Mooren, I992).23 In dat programma
gaat het om het gebruik van prentenboeken in nauwe samenhang met
wat er binnen een specifiek reken/wiskundeproject aan bod komt.
Zo'n toegespitste keuze is uiteraard gebaat bij enig voofwerk, zodat
snel een overzicht wordt verkregen van de prentenboeken die goed
passen bij de centrale thema's van het kerncurriculum voor rekenen
23' Th. van 'r Klooster en P. Mooren, Reken opprentenboeken. Herprenrenboek als
context bij realistisch reken-wiskunde-onderwijs in de onderbouw van het basisondemijs.
L p c, 's-Hertogenbosch I992. Zie voorde daarbij ingezette prentenboeken bijlage 8. I.
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en wiskunde in de onderbouw van het basisonderwijs. Het invoeringsprogramma biedt behalve afstemming op het kernprogramma een
typering van de prentenboeken en de nodige verwerkingssuggesties.
HET REKEN- EN WISKUNDEONDERWIJS

Ten behoeve van het invoeringsprogramma werden van alle toen
beschikbare methodes de gemeenschappelijke leerstofdomeinen in
kaart gebracht. Met de domeinen ruimte, tijd, meten en tellen (zie
tabel 8.I) als kader vond de selectie van prentenboeken plaats.
tijdsbeleving en
tijdsbesef

ruimtelijke en
meetkundige orientatie

ordenen, meten
en vergelijken

ervaren tijdsverloop

plaats en richting

sorteren en ordenen

kennis getallen
en telrij

dagritme, regelmaat
en patroon

verhoudingen en
relatieve posities

indirect vergelijken

tellen, vergelijken

herkennen en
beschrijven van

ontwikkelen van

tijdsindeling

tellen en

getalbegrip

en structureren
van hoeveelheden

een maat

vormen

bouwen en
construeren
TABEL 8.I. Thema's en subthema's van rekenen in diverse methodes
voor de onderbouw.

Binnen die hoofd- en subdomeinen werden diverse aspecten in prentenboeken onderscheiden en toegespitst op mogelijke toepassingen in
de klas, waarvan bij elk van de domeinen in het navolgende enkele
voorbeelden worden gegeven.
VAN TIJDSBELEVING NAAR TIJDSBESEF. Besefvan tijd wortelt in
de tijdsbeleving die, wanneer het wachten veel geduld vraagt, als vanzelf de vraag oproept hoe lang het nog duurt en vervolgens het verlangen om zelf met een externe maat als de klok om te kunnen gaan. Met
de term tijdsbeleving is meteen de subjectieve ofpsychologische kant
van de tijdsgewaarwording gegeven, zoals met de term tijdsbesef de
objectieve offysische kant ervan. Het laatste vergt kennis van het systeem van afspraken voor de tijdmeting en het instrumentarium waarmee dat gebeurt.
Op de schaal van intuitieve tijdsbeleving versus objectieve tijdmeting passen allereerst prentenboeken die het ervaren van tijdsverloop
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aan de orde stellen met wachten, geduld en ongeduld als sleutelwoorden; vervolgens prentenboeken die structuur en regelmaat laten ontdekken in dagritme, schoolse regelmaat ofin namen van dagdelen die
steeds terugkeren; en tenslotte prentenboeken die inspelen op het
gebruik van tijdseenheden zoals de dagen van de week ofde maanden
van het jaar, en objectief te meten tijdseenheden waaronder de indeling van een dag in uren of een uur in kwartieren, minuten en seconden. (Kinder)literatuur en prentenboeken kunnen in hun spel met
beleefde tijd, objectieve tijd en verhaalde tijd een belangrijke bijdrage
leveren aan zowel tijdsbeleving als tijdsbesef. Met het principe van de

tijdverdichting kunnen bij het vertellen immers sprongen in de tijd
ontstaan als de lege plekken in het verhaal die een actief beroep doen
op de lezer of luisteraar.
Verdichting van het tijdsverloop doet zich bij het aanbod voor jonge kinderen doorgaans voor in chronologisch en lineair vertelde verhalen. Maar er zijn ook prentenboeken waarin het verhaalverloop precies tegengesteld is aan die van de geschiedenis, zoals in Dit is het huis
waar Keesje woont. Ofprentenboeken die het meten van de tijd zelf als
Clou hebben, bijvoorbeeld De stopwatch van Lloyd en Dale of Clocks
and more clocks van Pat Hutchins.
Her vervelende lieveheersbeesoe van Carle biedt een mooie vervlechting van subjectieve tijdbeleving en objectieve tijdmeting, dankzij een

overmoedige ruziezoeker die met iedereen wil vechten en die op de
loop gaat als het menens dreigt te worden. Steeds daagt hij de ander
uit met de woorden'Wil jij met me vechten?', maar als die ander met
actie dreigt, kiest het lieveheersbeestje het hazepad met de woorden:
tie bent niet groot genoeg.' Dat doet het bij een wesp, een vliegend
hert, een bidsprikhaan, een spreeuw, een kreeft, een stinkdier, een boa
constrictor, een hyena, een gorilla, een neushoorn, een olifant en een
walvis. De staart van dat laatste beest zwiept het beestje dat in zee was
beland weer het land op en dat brengt hem definitief tot inkeer en

samenwerking.
Net als Rupsje Nooitgenoeg is Het veruelende lieveheersbeestje een
prachtig voorbeeld van een prentenboek dat verschillende leerstofgebieden met elkaar verbindt. De avonturen van het lieveheersbeestje
beslaan precies 66n dag; van zes uur 's morgens tot zes uur's avonds,
van zonsopkomst tot zonsondergang. Binnen dat tijdsbestek daagt het
diertje precies I 2 dieren uit, elk heel uur 66n. Bovenaan de bladzijden
geeft een klok telkens de tijd aan die verstrijkt en tegelijk wordt iedere
volgende tegenstander van het lieveheersbeestje groter en sterker dan
de vorige. Deze toename in grootte en sterkte vergroot het besef dat
ook de hoeveelheid tijd die op een dag verstrijkt, systematisch toeneemt. Zo zijn subjectieve tijdsbeleving en objectieve tijdmeting met
elkaar vervlochten en slaat het boek een brug tussen realistische tijds-
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beleving en de abstracte kloktijd. Dankzij het feit dat de vertelling met
het cyclische karakter van de dag het circulaire model van de klok
volgt, waarvan de wijzers na een volledige omloop weer op dezelfde
plaats staan, wordt die abstractie tot een persoonlijke ervaring, waarbij alles hetzelfde lijkt te zijn gebleven. Maar intussen is het lieveheersbeestje wet ouder en wijzer geworden.
Dit is het huis waar Keesje woont van Heilbroner en Aliki vertelt als
stapelverhaal de gebeurtenissen in een andere volgorde dan waarin zij
logischerwijs plaatsvonden. Het einde van de oorzaak-gevolg reeks
opent de vertelling die, naarmate we verder komen in het verhaal,
steeds verder teruggaat in de tijd. Dat roept net als in een whodunit de
vraag op wat er voor vreselijks zal gaan gebeuren en wie daar de dader
van is. Eerst gaat iedereen in het huis rustig zijn gangetje, maar dan
krijgt de jongen die de hond uitlaat een emmer water op zijn hoofd.
Die emmer water is van de glazenwasser die een zwabber op z'n hoofd
kreeg. Die zwabber liet de schoonmaakster vallen toen ze schrok van
de poes die wegsprong omdat het dienstmeisje over haar struikelde op
weg naar de salon, waar haar mevrouw een lekkage ondekte, veroorzaakt doordat in de kamer daarboven Kees doodgemoedereerd zijn
zeil- en stoomboot al te woest op en neer liet varen in een overvol bad.
Het ahvikkelen van de vertelvolgorde voert dus als vanzelf tot de ontmaskering van de'dader' die van de prins geen kwaad blijkt te weten.
Stopwatches kunnen de tijd dat iets duurt bevriezen en meetbaar
maken. In De stopwatch van Lloyd & Dale is Peter vanaf het moment
dat hij van zijn oma een stopwatch krijgt, voortdurend de tijd aan het
opnemen. Zo eet hij in 2 minuten en 6 seconden, neemt hij een bad in
I minuut en 43 seconden en duurt een vechtpartij met zijn zus precies
7 minuten. In Clocks and more clocks van Hutchins vindt mijnheer Higgins op zolder een klok, en hij vraagt zich af of die nog steeds de juiste

which he placed
in the hall

and ran up to the attic.
The attic clock said

-Ikenty minutes

twenty-three minutes past four

past four." he said.
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tijd aangeeft. Daarvoor koopt hij een andere klok en geeft die een
plaats in de slaapkamer. Als het hier drie uur is, loopt hij naar boven
om te zien hoe laat het daar is. Het blijkt den minuut over drie. Mijnheer Higgins koopt nog een klok en zet hem in de keuken. Bij de tweede ronde langs zijn klokken is er weer sprake van verschil. Hij koopt er
nog een klok bij, en plaatst die in de hal. Maar bij z'n derde, gejaagdere ronde langs de vier klokken geven die opnieuw verschillende tijden
aan. Mijnheer Higgins gaat naar de klokkenmaker en legt hem het

probleem voor dat als z'n klok in de hal 20 minuten na vier aanwijst,
de klok op zolder 23 minuten na vier aangeeft, de klok in de keuken
25 minuten na vier en de klok in de slaapkamer 26 minuten na vier.
De klokkenmaker lost dat probleem van z'n client op door de vervlechting van ruimte en tijd objectief, met een externe maat, ongedaan
te maken.

RUIMTELIJKE

EN MEETKUNDIGE ORIENTATIE EN DE SOCIALE

orientatie op ruimte en meetkunde komt de overgang
van concreet naar abstract aan bod in de volgorde van de subthema's:
plaats en richting, verhoudingen en relatieve posities, vormen herkennen en beschrijven en tenslotte construeren en bouwen. Bij het eerste
subthema vormt het lichaam de maat voor omgevingsverkenning met
vragen als: welke plaatsen kunnen we in de ruimte innemen, welke
gezichtspunten horen daarbij en wat zijn dan onze orittntatiepunten?
Vele prentenboeken sluiten via imaginaire ruimtes aan bij de ruimtelijke beleving van kinderen. Bij het 1:Weede subthema gaat het om de
relatie tussen de waarneming en de positie in de ruimte, om de betekenis van onze standpunten voor hoe we de dingen zien. De prentenboeken dienen hier een specifiek standpunt te representeren. Het derde subthema draait om de herkenning van een aantal geometrische
R U I M T E. In de

He ran up to the bedroom. The bedroom clock

He ran down to the kitcheo„ The kitchen clock
said twenty-flve minutes past four.

said twenty-six minutes past four.

"This is no good at all." thought Mr. Higgins
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basisvormen. Daarmee is de vorm en niet de inhoud primair, met als
gevolg dat er weinig verhalende prentenboeken over dit subthema
beschikbaar zijn. Het vierde subthema stelt het bouwen en construeren vanuit meetkundige inzichten aan de orde, samen met het besef
dat bouwen het structureren en vormgeven van de ruimte is. Dit praktisch georienteerde subthema staat eveneens open voor verhalende
prentenboeken, waarbij de ruimte veelal de sociale dimensie krijgt
toegemeten van de ander die er ook gebruik van wil maken. Dat aspect
komt vaak indirect aan de orde.
Bij het eerste subthema is het waarnemen vanuit 66n gezichtspunt
essentieel, zoals in Boven en beneden van Arnold Lobel. Uil Stelt zich
daarin de vraag hoe je tegelijk boven, in de slaapkamer, dn beneden, in
de woonkamer, kunt zijn. Uil probeert door heel hard de trap tussen
boven en beneden op en af te rennen, op twee plaatsen tegelijk te zijn.
Als hij uitgeput precies op de middelste tree van de trap gaat zitten,
heeft hij z'n vraag verfijnd: is halverwege de trap nu boven of beneden,
en is zijn bovenlijf dan boven en zijn onderlijf beneden?
Bij het tweede subthema van verhoudingen en relatieve posities is
vaak van contrast sprake. In Sus en Yum van Joke van Leeuwen kan
Jum, die nogal klein is uitgevallen, al lezen, terwijl Sus, die aan de forse kant is, dat nog niet kan. Jum beheerst de regels van de decodeerkunst zo perfect dat een koe die geen boe maar bie zegt, ook geen koe
maar een kie moet heten. In Grote Muis en Kleine Muis van Arnold
Lobel wordt de representatie van een specifiek standpunt ten tonele
gevoerd door Kleine Muis die alles laag bij de grond ziet, en Grote
Muis die alles op grote hoogte waarneemt. In Raad eens hoeveet ik van
je hou leidt het contrast in grootte tussen twee partners tot een fraai
liefdesduet: Grote Haas overtroeft in zijn antwoorden steeds Hazeltje
wanneer wijd gespreide armen in verschillende ruimtelijke dimensies
de ander duidelijk maken hoeveel hij van hem houdt.
Bij het derde subthema, de kennismaking met de geometrische
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basisvormen, worden met het voelboek Wat is dat? van Jensen & Haller, dat in eerste instantie is bedoeld voor blinde en slechtziende kinderen, op tastbare wijze begrippen aangeboden als klein, groot, breed,
cirkel, vierkant, stip, streep, ruig, glad en korrelig. Kleine Ruig gaat
samen met Kleine Stippel en Kleine Streep op zoek naar Kleine Korrel die zich achter Kleine Glad heeft verstopt. Als ze hem in het vierkant hebben gevonden, gaan ze op weg naar de driehoek waar Grote
Korrel voor ieder wat lekkers bewaart.
Bij het vierde subthema doet De mol Graajgraag van Murschetz,
lange tijd cartoonist bij Die Zeit, een onweerstaanbaar beroep op de
empathie van de toeschouwers. De weerloze, kleine, blinde mol wordt
door bruut geweld uit zijn territorium verjaagd wanneer landmeters
en graafmachines de wei waaronder hij huist, bouwrijp komen maken.
Bijna gespietst door de landmetersstok en bijna geschept door een
graafmachine wordt de mol, als hij vervolgens de snelweg moet oversteken, net niet overreden. Uiteindelijk loopt het goed af en komt de
mol terecht in een nog 'ongerepte' wei, maar de kijker realiseert zich
dat het er meestal minder barmhartig aan toegaat en dat aan het bouwen en vormgeven van de ruimte ook nadelen en onrechtvaardigheden zijn verbonden.
ORDENEN, METEN EN VERGELIJKEN. Bij dit onderdeel gaat het
om drie subthema's: sorteren en ordenen, indirect vergelijken en het
ontwikkelen van een maat.
Sorteren en ordenen gelden in het realistisch reken/wiskundeonderwijs als basishandelingen voor de ontwikkeling van telvaardigheid en
getalbegrip. Uit het natuurlijk sorteren en ordenen vloeien haast als
vanzelf de telhandelingen voort die de grondslag vormen voor het
getalbegrip. Bij het sorteren gaat het daarbij om de ontwikkeling van
het besef van aantal en grootte, zoals dat min of meer spontaan ontstaat bij het aanleggen van verzamelingen. Soms blijft het aanleggen
van specifieke verzamelingen niet zonder hilarische en aanstekelijke
momenten, bijvoorbeeld waar Uil in het verhaal Tranenthee van Lobel
vanwege zo'n potje thee aan heel verdrietige dingen gaat denken: stoelen met kapotte poten, liedjes die niemand kan zingen, lepels achter
het fornuis, boeken met uitgescheurde bladzijdes, een zonsopgang
zonder publiek of potloodjes die te klein zijn om vast te houden. Zo
komt Uil al gauw aan zijn trekken, dat wit zeggen een pot vol tranen,
die zoals altijd weer overheerlijk smaakt.
Bij ordenen is het volgordebegrip cruciaal en daarvoor bestaat binnen het prentenboek als het ware een specifiek subgenre: het stapelverhaal. Een oud voorbeeld daarvan is het prachtige Uzel(ie Uit I 904
van de graficus Cornelis Veth. Uzeltje wil niet naar school toe, of ze
moet gedragen worden door'den klaren maneschijn'. Haar vader laat
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het er echter niet bij zitten en vraagt aan de meester: 'Meester wil je
Uzeltje slaan?' 'Geenszins' zei de Meester. Ontevreden met dat antwoord gaat vader vervolgens naar de knuppel met de vraag of die de
meester wil afrossen ('welnee, waarom zou ik, zei de knuppel'), naar
het vuur met de vraag de knuppel te branden ('volstrekt niet'), naar
het water ('Goeiemorgen'), naar de koe ('Laat naar je kijken'), naar de
slager ('Doe het zelf), naar de galg ('Voor geen geld'), naar de muis
('Ik zou je bedanken'), naar de poes ('Waar zie je me voor aan') tot
met de hond ('Met genoegen') het keerpunt is bereikt, het proces in
omgekeerde volgorde kan beginnen en Uzeltje uiteindelijk met frisse
tegenzin op weg gaat naar school.

Veth, Uzeltje
-
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Stapelverhalen als Uzeltje hebben als centraal kenmerk een opeenvolgende reeks personages, handelingen en gebeurtenissen die op een climax uitlopen: wanneer de opgestapelde verhaalelementen topzwaar
worden, is het keerpunt bereikt en valt de verzameling omver. Maar
soms worden stapelverhalen ook als een ceremonieel voorgesteld dat
al dan niet goed afloopt. In Een ku€ie van kleine Beer van Minarik &
Sendak blijft oma's kusje voor kleine Beer wat lang onderweg, omdat
in de estafette die er van het doorgeven van het kusje wordt gemaakt,
sommigen zich wat al te nadrukkelijk over het kusje ontfermen, met
een bruiloft als logische apo.

Het verhaal van Kipje Snip van Ormerod is de verbeelding van een
toneeluitvoering, waarin het publiek kijkt naar de kindervoorstelling
van het gelijknamige verhaal, dat onschuldig begint met een eikel die
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in het bos op het hoofd van Kipje Snip valt. Kipje Snip denkt dat de
hemel omlaag valt en zegt tegen Hennie Pennie, die het bos wil
ingaan, dat die het aan de koning moet gaan vertellen. Dan sluit zich
Daan Haan aan en vervolgens Eendle Leentje, Sjaak Draak, Ansje
Gansje, Koert Woerd en Jeroen Kalkoen. De oorspronkelijke waarschuwing van Kipje Snip wordt in steeds uitgebreidere vorm herhaald
en dat ook tegenover de valse vos die daar, wanneer hij met het smakelijke, onnozele zevental op weg gaat naar de koning, het zijne van
denkt. De afloop laat zich raden.
Bij het indirect vergelijken gaat het om vergelijkingen die functioneel
zijn voor het volgorde-idee als basis voor het getalbegrip en voor het
Enals hii de taart aansnijdt na het eten zegthij:
'De grootste krilgt het grootste stuk.'
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Kellog, Veel groter dan Martin

meetkundig inzicht om de maat van de dingen te kunnen bepalen. Bij
het ontwikkelen van een maat gaat het om contexten die kinderen een
samengestelde maat aanreiken die vaker kan worden afgepast, zoals
lichaamsmaten.
Een fraai voorbeeld van hoe indirect vergelijken een Kai'n-Abelconflict in de kiem weet te smoren biedt Veelgroterdan Martin van Steven Kellogg. Tot zo'n conflict had het immers makkelijk kunnen komen wanneer Martin flagrant misbruik was blijven maken van zijn
voorsprong als eerstgeborene en Henkie er niet in was geslaagd om
hem bijtijds op zijn nummer te zetten: Martin geeft zichzelf het grootste stuk van de taart en Henkie slechts een smal reepje, guntzichzelfde
rol van opperhoofd, terwijl hij Henkie aan een totempaal laat vastbinden. Dat kan Henkie niet over zijn kant laten gaan. Hij begint met zich
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uit te rekken, begiet zich met water en eet op aanraden van zijn grootvader appels tot hij er groen en geel van ziet. Intussen meet hij zich telkens op om te zien of er al van inhalen sprake is. Maar het verschil in
groei tussen Martin en Henkie wordt er niet kleiner op. Dus moet hij
wel een list verzinnen en dat belooft een prachtige ontknoping.
In het verhaal Koekjes van Arnold Lobel vergt het ontwikkelen van
een maat niet minder dan wiskundig inzicht dat door de maag gaat,
want die moeten Kikker en Pad zien te sparen door niet alle koekjes
achter elkaar op te eten. Maar letterlijk 'maat houden' valt niet mee,
want de koekjes die Pad heeft gebakken zijn zo zalig dat het laatste
koekje steeds het voorlaatste koekje wordt. Daarom bedenken ze
maatregelen om wilskrachtig te worden, zoals de trommel hoog Op
een kast wegzetten ofer een touw om knopen. Maar even later bedenken ze dat je de trommel ook weer van de kast kunt pakken en dat je
het touw ook kunt doorknippen. Tenslotte voert Kikker kordaat de
koekjes aan de vogels. Dat vertoon van wilskracht gaat Pad te ver: hij
gaat naar huis om daar een grote taart te bakken.
In Stukje bj beetie van Lionni is de wiskunde die door de maag gaat
andermaal de motor van het verhaal, maar nu is het juist preventie die
tot inventiviteit leidt. Een spanrups staat namelijk op het punt om te
worden opgepeuzeld door een spreeuw, maar het beestje slaagt er in
om de vogel van zijn nut als maatnemer te overtuigen. Voor elke keer
dat hij z'n lijfje strekt, rekent hij I centimeter. Zo meet hij de staart van
de spreeuw: Io centimeter, en daarna de hals van de flamingo, de snavel van de toekan, de poten van de reiger en het hele lij fvan de kolibrie.
Steeds wordt het afpassen van een natuurlijke maat vergeleken met
een onnatuurlijke standaardmaat. De nachtegaal stelt de onmogelijke
eis om de maat van zijn lied tenemen, maardan weet de spanrups door
een list te ontsnappen en kan de nachtegaal zich mateloos ergeren.
Crictorvan Tomi Ungerer speelt in een kleine Franse provinciestad,
in een tijd dat Frankrijk nog volop kolonien bezat, net als de meeste
andere Europese landen. Hoofdpersoon is mevrouw Louise Bodot.
Op zekere morgen brengt de postbode haar een eigenaardige, 0-vormige doos. Mevrouw Bodot begint te schreeuwen als ze de doos heeft
opengemaakt: er zit een slang in. Een cadeautje van haar zoon die in
Afrika reptielen bestudeert. Crictor wordt haar huisdier, gaat naar
school en elke keer dat er een nieuw getal wordt geleerd, neemt hij de
vorm van dat getal aan. Buiten op de speelplaats blijkt zijn kameleontisch talent even wendbaar, of hij nu als glijbaan, springtouw of ladder
fungeert, hoogstpersoonlijk de platte knoop demonstreert of later in
het verhaal een boef in een dubbele nelson gevangen houdt en daarvoor met een standbeeld wordt geiterd. Het verhaal van Crictor laat
zien hoe een trefzeker gekozen dier als hoofdpersoon vele gedaantes
kan aannemen, in even zo vele natuurlijke contexten. In zijn wend334
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baarheid komt de boa-constrictor overeen met het reductie- en uitvergrotingsvermogen van de cartoonist, zoals een proef op de som met de
'meetlat' kan aantonen.
TELLEN EN GETALBEGRIP. Dit thema omvat devolgende subthema's: kennis van de getallen en de telrij; tellen, vergelijken en structureren van hoeveelheden. Telboeken gelden vaak als de enig bestaande
rekenprentenboeken. Die telboeken missen nogal eens de rijke context van prentenboeken en zijn veelal arm aan interactie tussen de
figuren in het boek, in responsiviteit, in variatie van de beleving en in

verbeelde actie. Zulke veelzijdige prentenboeken bestempelen optellen of aftrekken tot niet alleen iets voor de school, maar ook voor het
leven. Van dit non scholae sed vitae volgen nu een paar verrassende
voorbeelden.
Een effectieve manier van hardop tellen is het klassieke schaapjes
tellen als je niet in slaap kunt komen. De dreun daarvan wordt immers
al gauw zo vervelend dat iedereen binnen de kortste keren onder zeil
raakt. Op dat thema is het prentenboek Het schaap zonder slaap van
Satoshi Kitamura een verrassende variatie. Een schaap dat uiteindelijk maar een wandeling gaat maken als het de slaap niet kan vatten,
komt onderweg allerlei dieren tegen, steeds 66n dier meer dan de vorige keer: van I vlinder, 2 lieveheersbeestjes, 3 uilen, 4 vleermuizen, via
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onder meer 8 vuurvliegjes tot tenslotte wel 20 sterren en nog steeds
laat de slaap op zich wachten. Dan pas doet het schaap wat iedereen
zou doen: naar bed gaan om schaapjes te tellen. In zijn geval laten
vader en moeder, zusjes en broertjes, ooms en tantes zien dat er op de
familie kan worden gerekend, want binnen de kortste keren laten 22
zzz's boven zijn bed zien dat zij van alle figuranten de kroon spannen
als het gaat om de slaapverwekkendste diersoort.
De boodschappenmandvan John Burningham leert vanuit wiskundig
perspectief (zie hiervoor) verlies Ie accepteren om erger te voorkomen. Daarbij vindt als vanzelf splitsing van verschillende hoeveelheden in delen plaats in een vast vraag- en antwoordpatroon. Dat stempelt leren rekenen tegelijkertijd tot een proces van taalverwerving.
Willie moet 6 eieren halen, 5 bananen, 4 appels, 3 sinaasappels, 2
donuts en I zakje chips voor hemzelf. Met een volle boodschappenmand op weg naar huis, stuit hij op evenveel dieren als hij soorten
boodschappen heeft. Stuk voor stuk hebben ze het op een onderdeel
daarvan gemunt. Het begint met een beer. Die eist alle eieren op, of
anders... Even later houdt een aap hem staande: de bananen, anders
zwaait er wat. Na de aap volgen nog een kangoeroe, een geit, een varken en een olifant. Maar Willie weet ze steeds, door iets van zijn boodschappen te offeren, om de tuin te leiden en elk beest dat hem wil
afpersen, uit te dagen tot het doen van iets waardoor het wordt uitgeschakeld. Daarbij maakt hij een uitgekiend gebruik van de specifieke
zwakheid van elk dier in combinatie met de valkuilen van de omgeving. Zo wordt het mogelijk te voorspellen hoe hij elk van zijn belagers
erin laat stinken.

11

·, Al 11 1
71 ,
1

ft

e.'

./

/

-4 1

«

,

1

m 1 1;
5

U

/

1

1

/4
:

. 'S:

6

:.31

..

R

/.lk, b'e
AM'Ad ' i

1

r..

h.7.1,4

*

-42.----

L

336

A

,

1/4
.

.

' 4

-

f
-,

-

100

19
-

1----I

4"

-

........'

-I.

,

6. . . . . . . . ...·fi:f.'· *-i10.:03:9 : .

" ·

Honderd keutelties in de luchi.

Negentien haren op papa's borst.

Dat ook telboeken zich niet tot het kale tellen hoeven te beperken
bewijst het prentenboek met de provocerende titel Tzuee vingers in je
neus. Het getal I wordt geintroduceerd met een olifant in bad, bij het
getal I 8 wordt ingezoomd op de boterham met hagelslag, en I9 laat heel intiem pappa's borstharen zien. Vanaf 20 gaat het met sprongen
tot het getal honderd het ultieme kunststukje levert: Ioo keuteltjes
tegelijk in de lucht houden.
In het piepkleine telboekle I was Jan van Maurice Sendak komen
er, terwijl Jan rustig in een hoekje met een boekje zit, achtereenvolgens
letterlijk op tel en sprong tien dieren door het raam naar binnen. Jan
kan dat natuurlijk niet dulden, de vraag is alleen hoe hij deze overmacht zal pareren. Jan grijpt naar de macht van het getal, in dit geval
de kunst van het terugtellen, en die ingreep kondigt hij aan als was het
een tovermiddel:
-

En toen zei hij stug:
'Ik tel nu terug'.

Volgens die magie van het tellen met terugwerkende kracht verdwijnt
iedereen in omgekeerde volgorde van het toneel, waar Jan tot zijn grote genoegen alleen met een boekje in een hoekje achterblijft.
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8.7·SAMENVATTING EN DISCUSSIE

In het voorgaande werd een aantal opvattingen, standpunten en noties over lezen, leesonderwijs en boeken naar voren gebracht. Het betrof evenzovele argumenten voor het gebruik van (prenten)boeken in

het onderwijs.
De leesopvatting die tegenover de enge, functionalistische benadering van het lezen in het geding lijkt, is inmiddels wat meer gemeengoed geworden en zou kunnen worden samengevat als breed, cultureel georilnteerd en interactief. Lezen is niet alleen een cognitief-linguistische vaardigheid, maar ook een sociale en culturele. Vanuit dat
brede perspectief kan aan de interactie tussen meester en leerling, tussen twee partijen dus, zoals deze doorgaans wordt beschreven, het
boek worden toegevoegd, dat, zoals in hoofdstuk 4 Meek aangaf, misschien als eerste bepaalt hoe de interactie van het lezen tot stand kan
komen. In die visie op lezen en de verwerving van geletterdheid bieden
de inzichten van de theorie8n over ontluikende geletterdheid uitzicht
op een doorgaand leerproces, vanaf de eerste kennismaking met boeken en geschreven taal tot en met het volleerde lezen. Deze doorgaande lijn, die het vroege begrijpend en waarderend luisteren naar verhalen voortzet in het latere zelfstandig begrijpend en waarderend lezen
van boeken, zou niet hoeven te worden onderbroken als de verwerving
van een alfabetische schriftcode ook heel andere leerervaringen, die
van het prentenboek, wordt gegund. Eenzelfde soort argumentatie
bracht Freudenthal ten aanzien van de ontluikende gecijferdheid naar
voren. In beide gevallen gaat het om toepassingsmogelijkheden van
het prentenboek, niet met het oog op isolerende deelvaardigheden,
maar op latitudinaal en longitudinaal onderwijs zoals dat in eerste
instantie door dev ON werd uitgedragen: longitudinaal in het licht van
de integratie van kleuter- en basisschool en vanuit het opgroeiende
kind en niet zozeer vanuit de afdalende leerstof; latitudinaal vanuit het
idee dat het lezen zich niet alleen afspeelt als lezen op het rooster staat,
maar nagenoeg in alle vakken van het basisonderwijs.
Er wordt verondersteld dat kennismaking met geschreven cultuurbronnen niet uitsluitend een aangelegenheid is van het thuismilieu en
evenmin hoeft te wachten tot de leerlingen eenmaal zijn geselecteerd
voor vormen van voortgezet onderwijs die veel cultuur in hun leerplan
herbergen. Integendeel, de inbreng van een leescultuur zou op school
alsnog moeten beginnen voor die groepen leerlingen die van huis uit
weinig in de gelegenheid zijn geweest daarmee kennis te maken. Zo'n
tweede kans op de reguliere literaire gezinssocialisatie zou heel goed
24· H.A. Gomperts, 'Uzzeltie', in: idem, Jagen om te leven. Amsterdam (Van Oorschot) I949; I9633, pp. 95-II2.
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kunnen plaatsvinden in de onderbouw van de basisschool. Een royale
onderdompeling in het prentenboek zou dan deel uit mogen maken
van zo'n inhaalprogramma. Dit genre biedt immers een unieke mogelijkheid te putten uit rijke contexten en culturele tradities die direct
aan kunnen sluiten bij het programma van het basisonderwijs zoals
dat hier is bepleit in diverse toepassingen in het onderwijsleerproces,
ten behoeve van zowel natuurlijke individualisering en differentiatie
als van zorg voor specifieke groepen leerlingen (kleuters, zwakke
lezers, bijzonder onderwijs) en leergebieden (voorbereidend lezen,
zaakvakken, Engels als vreemde taal en rekenen). Hier wordt dit
standpunt geconcretiseerd binnen het reguliere programma van
groep drie van de basisschool. Of kinderen daardoor net als Uzeltje
gedragen door de maneschijn naar school gaan en of ze er vervolgens
ook baat bij hebben wat betreft hun schoolse prestaties, zal in het
tweede deel van deze studie worden onderzocht. 24
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HOOFDSTUK 9

Prenten, boeken en ondenals. Onderzoek naar
effectenvan'urij lezen, voorlezen en illustraties

9.I. INLEIDING

In een korte terugblik behandelden we in hoofdstuk 8 eigen en andermans inzet voor het gebruik van prentenboeken in het onderwijs bij
nog niet lezende kinderen (de groep waarvoor het prentenboek traditioneel werd bedoeld), bij oudere leerlingen en bij zwakke lezers. Dat
pleidooi betrofzowel het leesonderwijs als het lezen bij andere vakken.
Of er onderwijskundig gezien ook werkelijk effecten uitgaan van
boeken en van leesbevordering, is het onderwerp van dit hoofdstuk.
Er wordt een overzicht gegeven van literatuur waarin werd onderzocht of er van het kennismaken met boeken enig effect uitgaat op
schoolprestaties, in het bijzonder leesprestaties. Geselecteerd zijn
daarvoor studies die boeken niet direct als onderdeel beschouwen van
een of andere leergang, maar als min ofmeer losstaand van een curriculum, waarvan werd kennisgenomen in de vorm van vrij lezen thuis
of op school, of in de vorm van voorlezen. Daarbij wordt ook, voorzover van toepassing, bekeken wat diverse auteurs als de meest relevante factoren zien waaraan een effect kan worden toegeschreven. Omdat
het experiment dat wordt uiteengezet in de hoofdstukken IO toI en
met I3 niet gaat over kinderboeken in het algemeen, maar over prentenboeken in het bijzonder, wordt ook bekeken in hoeverre er iets
bekend is van de invloed van illustraties. De theoretische noties die in
eerdere hoofdstukken van deze studie zijn verkend en

becommenta-

rieerd, worden in dit hoofdstuk aangevuld met de beschikbare empirische evidentie. Eerst wordt in § 9.2 onderzoek naar het effect van vrij
lezen thuis of op school geplaatst in het perspectief van de ontlezing
van de samenleving, met de tweedeling van lezers en niet-lezers. Als
gevolg daarvan zou alleen de eerste groep kunnen profiteren van de
positieve invloed op schoolprestaties die aan de omgang met boeken
als belangrilke culturele hulpbron (zie hoofdstuk 2) wordt toegekend.
Daarna wordt in § 9.3 soortgelijk onderzoek beschreven naar effecten
van voorlezen thuis en op school. § 9.4 heeft vervolgens studies naar
het effect van illustraties in boeken en leermiddelen tot onderwerp.
§ 9.5 besluit met een samenvatting in het perspectiefvan het interventie-experiment.
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9.2. EFFECTEN VAN VRIJ LEZEN
DE TIJD BESTEED AAN LEZEN

Het meest recente rapport over de nationale stand van zaken op het
terrein in kwestie is het rapport Leesgewoonten van Knulst & Kraaykamp.I Het staat in de traditie van het onderzoek naar de deelname
aan diverse overheidsvoorzieningen zoals dat door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds I973 in tweejaarlijkse surveys wordt

uitgevoerd. Daarbij gaat het om het onderdeel 'Vrije tijd, media en
cult:uur', waar door de jaren heen met name Knulst voor heeft getekend. Dat onderzoek, dat in het brede perspectief van cultuurspreiding al in hoofdstuk twee werd besproken, geeft wat de leescultuur
betreft enige ontwikkeling te zien.
In het s cp-rapport van I988 wordt meegedeeld dat er minder boeken worden verkocht dan in 1978, dat het aantal lezers van dagbladen
en opinieweekbladen is teruggelopen, dat het literaire boek en de kwaliteitspers het goed doen, dat het lezen van gedrukte teksten sinds I975
meer en meer een zaak is geworden van hoger opgeleiden en dat de
laagst opgeleiden het lezen hebben opgegeven. Uit het rapport van
I992 blijkt dat naarmate de opleiding hoger is, er gevarieerder met de
vrije tijd wordt omgegaan (er wordt meer gelezen, minder tv gekeken,
meer klassieke muziek beluisterd, meer schouwburg en museum
bezocht). In het rapport van I994 geldt de verhuiselijking van de elektronische media (radio, grammofoon, televisie, video, cd) als een eclatantvoorbeeldvan cultuurspreiding. Die waardering is een heel andere dan die van Postman voor wie de elektronische revolutie met de
dominante beeldcultuur van de televisie fnuikend is voor de geletterdheid en voor de ratio: 'Taken together, the electronic and the graphic
revolutions represented an uncoordinated but powerful assault on
language and literacy, a recasting of the world of ideas into speed-oflight icons and images.'2 Die moderne beeldenstorm voert volgens
Postman tot een cognitieve regressie, omdat niet meer aan het redenerend maar aan het emotieve vermogen wordt geappelleerd, en omdat
die ondermijning van de ernst van het woord en van de school tot de
ondergang van het Typografisch Tijdperk leidt en vervolgens tot de
ontlezing van de samenleving. Knulst is heel wat minder pessimistisch
over de beeldcultuur. Hij wijst op het emancipatoire potentieel van de
elektronische media, maar laat dat na voor de beeldcultuur van het
prentenboek. Over de leescultuur lijkt hij al even somber als Postman.
In hoofdstuk 2 en 3 kwam dat pessimisme al terloops ter sprake.
I. W. Knulst & G. Kraaykamp, Leesgezvoonten. Een halve eeuze onderzoek naar het lezen
en zOn belagers. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswilk I 996.
2. N. Postman, The disappearance OfchiWhood. New York (Delacorte Press) I 982,
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Die negatieve beeldvorming lijkt echter voor een groot deel een
rechtstreeks gevolg van de marginale positie die de boek- en leescultuur krijgt toebedeeld in het tijdbestedingsonderzoek (voortaan TBO)
waarop Knulst zich baseert. Dat onderzoek vindt al vanaf I975 om de
vijf jaar onder zo'n drieduizend personen van twaalf jaar en ouder
plaats.3 De marginale positie van de leescultuur blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat bij dat onderzoek in opdracht van NO S, Ster, Teleac, Dagbladpers, V N U en s c p geen enkele institutie is betrokken die de boeken leescultuur vertegenwoordigt. Gezien die absentie is het niet
vreemd dat deze vorm van tijdbesteding weinig aandacht krijgt in de
vragenlijst van het TBo. In die lijst wordt het lezen uitgesplitst naar
tien categorieen en verdeeld in functioneel en diverterend lezen, kennelijk om de opdrachtgevers vooral te informeren over de hoeveelheid
vrije tijd die er aan hun bladen en programma's wordt besteed. Vandaar dat het lezen van boeken slechts 66n antwoord van de in totaa170
antwoordmogelijkheden is te midden van huis-aan-huis-, gezins-,
jeugd-, opinie-, roddel-, seks- en omroepbladen, reclamefolders of
vaktijdschriften in de categorie mediagebruik (een overkoepelende
naam die geen boekdelen spreekt). Brentjens, als eerste man van
devNu eenvan deopdrachtgevers van het TBo,wees erinzijn apologie van de massacultuur op, dat 'de kiosk en de boekwinkel, het tijdschriftenschap in supermarkt ofsigarenzaak een permanent kieslokaal
vormen'.4 Maar dan wel een door de bladenman gedomineerd kieslokaal.

Al even weinig bevorderlijk voor het voorkomen van door opdrachtgevers gewenste keuzes is het om in de kop van een vragenlijst
voor tijdbesteding een prominente plaats aan televisie, radio en zend-
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gemachtigden toe te kennen. Op basis van deze vragenlijst kon het bijna niet anders of de verdrukking van de leescultuur door de televisie
en door de beeldcultuur in de bladen zou in dit onderzoek de vorm
van een scherpe afbrokkeling gaan aannemen.
De teloorgang van de leescultuur inspireerde vervolgens tot menige
apocalyptische beschouwing. Zo meent Goedegebuure dat Knulst en
Kalmijn ondubbelzinnig hebben vastgesteld, dat zelfs de hoogopgeleiden onder de kijkers naar het programma van Adriaan van Dis tuSsen I975 en I985 langer televisie kijken dan dat ze lezen.5 Goedegebuure citeert daartoe de conclusie dat de tijd die de Nederlander
gemiddeld per dag aan lezen besteedt, gedurende de laatste tien jaar
van 52 tot 45 minuten is gedaald. Daarbij gaat hij er net als andere
commentatoren, zoals Van der Voort, de minister van wv c of Verdaasdonk, van uit dat het s c p heel de dagelijkse leestijd in kaart heeft
gebracht. 6

Tot zo'n interpretatie geeft de aangehaalde zin ook alle aanleiding,
omdat de in het rapport gesignaleerde toename van de wekelijkse kijktijd met I9% en de reductie van de wekelijkse leesduur met I3% naar
voren wordt gebracht als zou het de hele leestijd betreffen. Tegelijk
wordt gesteld - net als in het s Cp-rapport van I992 enineen vroegere
publicatie van Knulst en Kalmijn7 - dat geen enkele van de stimulerende maatregelen van de overheid 'heeft kunnen tegenhouden dat
speciaal veel jongeren minder zijn gaan lezen om meer televisie te kunnen kijken'. Vervolgens werd zonder enige empirische fundering gesteld dat er weinig heil van leesbevordering als overheidsbeleid valt te
verwachten, zoals eerder in hoofdstuk 3 werd geciteerd met als kanttekening van Van der Voort en De Vries dat het daarbij om niet meer
dan een particuliere mening gaat.
De monografie Leesgewoonten. Een halve eeuto onderzoek naar het
lezen en zijn belagers leidde opnieuw tot de nodige alarmerende berichtgeving en dito commentaren, en ook deze keer bleven de gebruikte meetinstrumenten zonder kritisch commentaar, terwijl halvering
van de leestijd daar toch enige aanleiding toe geeft: de Nederlandse
3. Sociaal en Cultureel Rapport. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk I988,

I992 en I994·
4· J. Brentjens, 'Cultuur voor de massa: ongesubsidieerd, succesvol, verguisd',
De Volkskrant, 7-3-I986.
5. J. Goedegebuure, Te lui om te lezen, Amsterdam (Van Oorschot) I989.
6. T. van der Voort, Televisie en lezen. Amsterdam/Lisse (Swets & Zeitlinger) I989;
Nora Letterenbeleid, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk
I988; H. Verdaasdonk, 'Kan het zonder literatuur?' in: K. van Rees en L. Verhoeven
(red.), Degelenerde mens. Tilburg (Tilburg University Press) I992, pp. 75-94
7. W. Knulst & M. Kalmijn, Van woord naar beeld.> Onderzoek naar de verschuivingen in
de nldsbesteding aan de media in deperiode 1975-1985 Sociaal en Cultureel Planbureau,
Rijswilk I988.
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bevolking die in I955 nog 22% van haar vrije tijd aan lezen besteedde,
deed dat in I990 nog maar voor II%, een gemiddelde dat nog eens
zienderogen zal afkalven, omdat jongeren er verreweg het minst aan
hebben bijgedragen.
Hoe rijk het rapport ook is aan genuanceerde empirische gegevens
over de leescultuur, de gesignaleerde reductie van de leescultuur is
deels het gevolg van de inperking van lezen tot diverterend lezen, zoals

blijkt uit de volgende omschrijving:
'niet om het lezen in dienst van een of andere praktische toepassing
[... maar om] het lezen om het lezen. Deze manier van lezen is er sinds
de verbreiding van de drukkunst ook steeds geweest. Het volgen van
een verhaal ofhet genot van een treffend geformuleerde zinsnede was
en is hier doel op zichzelf. Als steeds gebruikt men hiervoor boeken,
kranten, tijdschriften, dat wil zeggen drukwerken die als lectuur of
leesboeken worden gemaakt. Een geinteresseerd publiek leest die teksten uit eigen beweging en dus niet omdat er in het werk ofvanwege de
studie iets mee moet worden gedaan.' (p. II)
Tegelijk willen de auteurs de leescultuur in brede zin in beeld brengen, zowel de leescultuur ex professio als uit liefhebberij: 'De boeken,
de soorten bladen enperiodieken waarnaar in de recente TBO's wordt
gevraagd, bestrijken een breed scala aan lezersinteresses. Ze raken
zowel beroepsmatige interesses (b.v. bladen voor de agrarische sector,
vaktijdschriften), de wereld van koken en eten, interieurverzorging of
kinderopvoeding, als de talrijke liefhebberijen in de vrije tijd (b.v.
sport, tuinieren, toerisme). Huis-aan-huisbladen of reclamefolders
zijn evenmin vergeten, zodat het de ondervraagden niet eenvoudig is
gemaakt enige vorm van lectuur over het hoofd te zien.' (p. I6)
Die twee tegengestelde opvattingen over lezen krijgen in de enqu8te echter een verschillend gewicht toebedeeld. Weliswaar kregen de
deelnemers 672 keer de vraag voorgelegd'Wat deed u in dit kwartier?'
met in totaal 226 verschillende antwoordmogelijkheden, maar in feite
bleven die beperkt tot het diverterend lezen in de vrije tijd. En dat om
twee verschillende redenen.
Allereerst wordt lectuur in de vragenlijst samen met radio en televisie opgevoerd als mediagebruik in de vrije tijd, waarbij overigens van
de 70 antwoordmogelijkheden op de Io subcategoriean slechts 66n
keer voor het boek kan worden gekozen, mede als gevolg van de specifieke interesses van de aan het onderzoek deelnemende partijen als
Nos, Ster, Teleac, Dagbladpers en VNu.
Vervolgens vormt diverterend lezen de enige mogelijkheid om het
zich verdiepen in een boek als leesactiviteit genoteerd te krijgen, want
wie een boek voor beroep of studie leest, moet dat bij 'arbeid' of bij
'onderwijs' noteren, en wie dagelijks de Bijbel leest, dient dat onder
'levensbeschouwing' te rubriceren.
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Deze indeling, die veel lezen marginaliseert tot de diverterende
variant, hoeft overigens geenszins overeen te komen met wat het
lezend publiek daar zelf over denkt. Maar wanneer respondenten opgeven gemiddeld aan het lezen van een boek ter ontspanning I,7 uur
per week te besteden, heet dat overschatting conform'het ideaalbeeld
van de ge8nqu6teerden' (p. I45)· Desondanks verzetten de auteurs
zich tegen de suggestie als zou 'het TBO slechts een fractie van het
lezen in beeld brengen en wel het lezen als vrijetijdbesteding' (p. I8).
Dat het daarop neerkomt, blijkt echter eens te meer uit de volgende
zelfcorrectie.
De auteurs melden dat ze ook nog een fijnmaziger meetmethode
hebben toegepast, met als gevolg een toename van 0,9 minuut leestijd
per week. In de oprekking van het label voor lezen in combinatie met
zaken als'op kinderenpassen','koffie drinken' of'eten', met'eetlezen'
van Remco Campert als lichtend voorbeeld, gaat het echter nog altijd
om diverterend lezen in de vrije tijd. En dus om snippers tijd vergeleken met de binnen beroep, school en opleiding bestede leestijd, inclusiefhet vele digitale lezen. Zo is de schooljeugd in het vwo bijvoorbeeld
nog altijd zo'n kleine zeven uur per dag op school veel met teksten beZig, daarna tenminste zo'n twee uur per dag met huiswerk en enige
kruimeltijd met sportkrantjes. Op zaterdag is ze verdiept in Yes, Tina
of Hitweek ofwat er verder aan jeugdbladen binnenkomt. Zeker, ze zit
heel wat uren voor de buis en toch leest ze nog steeds ook af en toe
zomaar een boek. Gesignaleerde trends tot een beeldcultuur en tot een
visualisering en digitalisering van de leescultuur laten zich ook opvatten als een transformatie van de leescultuur in de nieuwe media.
Er zijn dus gegronde redenen om de door Knulst en Kalmijn opgemerkte ontlezing van de samenleving deels als een artefact van hun onderzoek te beschouwen. Nu vormen bevindingen dat onder jongeren,
zowel met weinig als met veel scholing, het lezen harder is afgenomen
dan onder ouderen, voor een overheid die onder meer met de Letterenbrief'aangeeft te willen vasthouden aan een leescultuur, meer dan voldoende reden om de jeugd via een vroege en stevige literaire socialisatie enige weerbaarheid mee te geven tegen de vele actuele alternatieven voor een leescultuur.8 En zo geven Knulst en Kraaykamp in hun
belangwekkende trendstudie over hedendaagse lees- en kijkgewoonten veeleer argumenten pro dan contra een leesbevorderingsbeleid.
BUITENSCHOOLS LEZEN

Otter kwam in haar dissertatie tot de tegendraadse bevinding dat het
vrije, buitenschoolse lezen geen positief effect heeft op het begrijpend
8. H. d'Ancona, Letterenbri ef Briefvan de minister van Welzyn, volksgezondheid en
cultuur. Den Haag (SDU) I990.
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lezen.9 Otter heeft ruim 900 leerlingen aan het begin van groep 5 en
aan het eind van zowel groep 5 als groep 6 enkele gestandaardiseerde

toetsen voor begrijpend lezen afgenomen. Daarnaast heeft ze die leerlingen 8 weken in groep 5 en I2 weken in groep 6 laten noteren wat en
hoe vaak ze daags tevoren hadden gelezen en tv-gekeken. Via multiniveau-analyse in drie fases vond ze dat er van lezen en voorlezen geen
significante invloed uitgaat op de prestaties bij begrijpend lezen, dat
frequent tv-kijken een significante negatieve invloed heeft op de leesprestaties in groep 5, dat een laag sociaal-economisch milieu een significant negatief effect heeft op de leesprestaties en dat voorlezen licht
positief uitwerkt op het zelf lezen.
Het onderzoek roept een aantal vragen op. Waarom bijvoorbeeld
wordt de lezer niet geinformeerd over de feitelijke gegevens waarop de
analyses zijn gebaseerd? Hoeveel lezen de kinderen eigenlijk gemiddeld thuis? Hoeveel kijken al die kinderen televisie en hoe zijn precies
de leesprestaties in groep 5 en 6? Mist de lezer geen gegevens wanneer
wel een links-scheve verdeling wordt gemeld, maar niets over spreiding, over verdeling van de leerlinggewichten en over verschillen tussen sociale milieus wordt vermeld? En hoe betrouwbaar geven de ingevulde dagboeken aan wat en hoeveel de kinderen precies lazen? Ook is
het de vraag in hoeverre de onderzochte kinderen thuis eigenlijk nog
lezen: als het gemiddelde thuis lezen IO minuten per drie weken is (zoals wordt gemeld) en de spreiding klein is, spoort Otter een effect op
van iets wat hoegenaamd niet voorkomt: het zou tenminste niet verbazen dat er geen effect wordt gevonden van 3 minuten thuis lezen per
week. Dan kan onmogelijk de conclusie getrokken worden dat thuis
lezen geen effect heeft, hooguit dat niet thuis lezen er niet toe doet.
Otter ontvouwt in haar discussie een interessante redenering. Ze
vindt een resultaat dat ze niet had verwacht, en dat anderen ook niet
vonden, en vraagt zich afhoe dat komt: deugen de instrumenten niet,
schoot de onderzoeksopzet tekort of voldeed de vooronderstelling
niet?

Otter ontkent al die mogelijkheden (dat alles deugt wel) en voorziet
de niet verwachte uitkomst dat thuis lezen zonder gevolgen blijft voor
de leesprestaties, van een redenering achteraf. Thuis lezen impliceert
volgens haar zo weinig activiteit, dat er moeilijk betere prestaties van
verwacht kunnen worden op schoolse leestaken. Volgens Otter is
thuis lezen enkel lezen 'lekker lui in bed of op de bank', thuis lezen
geldt niet de voorbereiding van spreekbeurt of project.
Nadien heeft Otter haar dissertatie-onderzoek uitgebreid tot een
vierjarig longitudinaal onderzoek om na te gaan of buitenschools
9. M.E. Otter, Leesvaardigheid, leesondenoijs en buitenschools lezen. Instrumentatie en

e#eaen (diss. u vA).sc 0/Kohnstamm-Inst:ituut, Amsterdam I993
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lezen de schoolse leesvaardigheid bevordert. 1° Ze zet zich andermaal
af tegen de opvatting dat 'leerlingen die in hun vrije tijd meer lezen,
betere lezers worden (zoals gemeten met gestandaardiseerde begrijpend leestoetsen)' (p. I). Toch is het de vraag ofde communis opinio
niet eerder bedoelt dat kinderen iets opsteken

van lezen - dat kan ove-

rigens ook taalvaardigheid zijn of kennis van de wereld - dan dat ze
beter in staat zouden zijn een toets begrijpend lezen te maken.
Otter vindt de idee dat veel lezen in de vrije tijd uitmondt in betere
leesprestaties, op drie plaatsen terug. Allereerst in leesbevorderingsprojecten die het lezen thuis in de vrije tijd en tijdens het zogenaamde
'vrij lezen' op school stimuleren. Otter noemt dat met een formulering
uit de Amerikaanse literatuur'uninterrupted sustained silent reading:
USSR'.Op de tweede plaats in het'onderdompelingsprincipe' van de
'bookflood'-aanpak van Elley en Mangubhai. En op de derde plaats in
het zogenaamde Mattheuseffect van Stanovich, wat er volgens Otter
op neerkomt dat'de betere lezers meer lezen en daarom nog betere lezers worden'. In alle drie de gevallen gaat het volgens haar om con-

structivisme, waarbij leerlingen zichzelf volgens het 'bootstrap'-principe'aan hun eigen laarzen omhoogtrekken naar een hoger niveau van
lezen en naar meer complexere kennisstructuren' (p. I).
Evenals Carver en LeibertII vraagt Otter zich vervolgens af of er wel
van hinauflesen sprake kan zijn, wanneer kinderen teksten lezen onder
hun lees- ofinstructieniveau. Bij vrij lezen als rechttoe-rechtaan lezen
('rauding') zouden er geen nieuwe concepten of procedures aan bod
komen, want dat is alleen het geval bij nauwkeurig lezen of bij het
onderzoeken van een tekst. Dat leidt in haar beoordeling van diverse
studies naar de effecten van vrij lezen op hun bijdrage aan leesvaardigheid en woordenschatverwerving tot twee typen reacties: als er geen
effect wordt gevonden, komt dat doordat er 'rauding' heeft plaatsgehad, en als er wel effect wordt aangetroffen, is de oorzaak dat er te
actief is gelezen om van 'rauding' ofvrij lezen te kunnen spreken. Op
dezelfde manier wordt het effect van vrij lezen op woordenschat weggeredeneerd, omdat dit behalve 'rauding' ook aan een bewust proces
van leren en memoriseren kan worden toegeschreven. Zo is het lezen
thuis de ene keer een luie bezigheid en de andere keer een echte activiteit. In elk geval vindt Otter het 'wa gerechtvaardigd om vraagtekens
te plaatsen bij de vooronderstelling van ouders, leerkrachten, beleidsmakers en onderzoekers dat lezen thuis "goed" is voor de leesprestaties op school' (I995, PP. I9-20).
10. M.E. Otter, Buitenschools lezen effectief voor de schooise lees'uaardigheid? Em vie,iang
longitudinaal onderzoek. s c 0/Kohnstamm-Instituut, Amsterdam I995·
I I. R.P. Carver & R.E. Leibert, 'The effects ofreading library books at different levels
of difficulty upon gain in reading ability', in: Reading Research Quatery, 30 (I995) nr. I,
pp. 26-48.
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In de uitbreiding van haar dissertatie-onderzoek naar de ontwikkeling van leesgewoonten en leesvaardigheid van leerlingen bleef Otter
hetzelfde instrumentarium van leestoetsen en dagboekgegevens
gebruiken, al vereist het nu gekozen theoretisch kader van Carver en
Leibert tevens toetsen voor woordenschat, of dagboekgegevens over
het niveau waarop leerlingen in hun vrije tijd lezen. Zoals te verwachten was, gaat er ook nu van de leesfrequentie geen effect uit op de leesvaardigheid, eerder het omgekeerde: kinderen die goed lezen, lezen
ook meer (significant in leerjaar 6, al is ook daar het effect bescheiden). Opnieuw wijst Otter de mogelijkheid van de hand dat ze van een
ondeugdelijk meetinstrumentarium heeft gebruikgemaakt, en de kans
dat ze belangrijke variabelen over het hoofd heeft gezien, noemt ze:
'niet erg overtuigend. In de onderhavige studie zijn er namelijk ook
metingen verricht van: de leesattitude (leerjaar 8), de kijkfrequentie
naar tv/video, voorlezen (leerjaar 5 en 6), dn de krant lezen (leerjaar 7
en 8). Daarnaast zijn er metingen verricht naar de tijd die kinderen op
school lezen (leerjaar 5,6,7 en 8: technisch lezen, begrijpend lezen,
vrij lezen, voorlezen en speciale leesprojecten). Met uitzondering van
de leesattitude, zijn alle genoemde variabelen gemeten met dagboeken. De dagboeken werden door de leerlingen (tv kijken/voorlezen/
krant) ingevuld of door hun leerkrachten (lezen op school), gedurende precies dezelfde weken als waarin het buitenschoolse lezen is gemeten. Geen enkele van de genoemde variabelen had een effect op de
leesprestaties van de leerlingen.' (p. 40)
Ondanks de opgestapelde negatieve bevindingen inzake buitenschools lezen heeft Otter van deze activiteit toch de volgende positieve
verwachting, mits er aan de nodige voorwaarden wordt voldaan: 'Buitenschools lezen zal zeer waarschijnlijk een groot effect hebben op de
schoolse leesvaardigheid indien kinderen (I) vaak en langdurig thuis
lezen, (2) zij actief op zoek zijn naar informatie en deze informatie
actief bewerken, (3) zij boeken/teksten/gedichten lezen die veel linguistische en (4) cognitieve uitdagingen bevatten.' (p. 42)
DAGBOEKRAPPORTAGE

In het hiervoor beschreven s cp-onderzoek werd de leesfrequentie
gemeten door middel van de zogenaamde dagboekrapportage. Die
vorm van meten staat ook centraalin de studie van Otter en Schoonen
naar leesbevordering als overheidsbeleid en het onderzoek naar de tijd
aan lezen besteed:2 Volgens de auteurs verschillen de uitkomsten
zeer, afhankelijk van het werken met vragenlijsten, mondelinge interviews of met dagboekrapportage, waaraan ze zelf de voorkeur geven.
I2. M.E. Otter & R. Schoonen, /lap, Noot, Niets Ofhet spook van de ondezing in her basissco/Kohnstamm-Instituut, Amsterdam I995

onderzuijs.
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Zo meldt Bureau Intomart dat er per dag 37 minuten wordt gelezen,
Bureau Veldkamp 4I minuten, Zwarts 45 minuten en Blok 60 minuten. 13 De bevindingen van Otter en Schoonen wijken daar sterk van af:
in leerjaar 6 zou gemiddeld zes minuten per dag worden gelezen en
I38 minuten tv-gekeken, in leerjaar 7 respectievelijk 5 en I2I minuten
en in leerjaar 8 respectievelijk 4 en I32 minuten. Weliswaar verschillen
de boekleestijden per sociaal gewicht voor de verschillende leerjaren,
tussen jongens en meisjes en tussen de leerlingen onderling (spreiding), maar significant is alleen de factor leerjaar. Thuis wordt er nauwelijks nog op die leeftijden voorgelezen (wie had ook anders verwacht) en de krant wordt er bijna niet gelezen.
Twee gegevens springen er volgens de auteurs zefuit: het feit dat de
vermindering van de leestijd al in de basisschool begint (per leerjaar
dagelijks een minuut) en dat de aantallen minuten die per dag aan
lezen worden gewijd volgens hen'schril aftekenen tegen de leestijden
die tot dusver zijn gerapporteerd' (p. 70). Daarbij stellen ze dat hun
bevindingen valider zijn dan die van de andere onderzoekers vanwege
de grotere betrouwbaarheid van de dagboekmethode. Toch is het de
vraag of de zo afwijkende resultaten niet mede het gevolg zijn van een
drietal drempels in hun wijze van ondervragen: allereerst wordt vooraf aan het invullen van de per dag bestede leestijd gevraagd hoe het
boek heet dat werd gelezen, wat de naam is van de auteur, op welke
bladzijde de leerling is begonnen met lezen en waar hij is gestopt, terwijl vooraf aan het invullen van de bestede kijktijd slechts het leukste
televisieprogramma van de vorige dag hoeft te worden genoemd. Dat
maakt de registratie van het tv-kijken een stuk makkelijker. Op de
tweede plaats nodigen de zes keuzemogelijkheden bij tv-kijken (tussen o en meer dan 5 uur) en de zeven mogelijkheden bij lezen (tussen
minder dan 5 minuten en meer dan anderhalfuur) uit tot'zwaar' kijkgedrag en 'licht' leesgedrag. Op de derde plaats wordt het lezen, naar
de wijze waarop het in het dagboekprotocol wordt aangekondigd,
ingeperkt tot het lezen van echte boeken:
'je moet de rest van de vragen alleen maar invullen als je maandag na
schooltijd in een echt leesboek hebt gelezen'. (p. I02)
Maar wat is een echt boek en wat vinden kinderen een echt boek? Is
een boek over een lievelingssport of over een andere hobby ook een
echt boek? Is het lezen, zoals in het Intomart-onderzoek, van huisaan-huisbladen en van bladen als Donald Duck of Tina geen echt
lezen? Dat is des te belangrijker omdat de gegevens die daarna worden
I3· BeeW van een kind. Bureau Intomart,Nos, Hilversum I988; Beeld uan een allochtoon
kind. Tekstrapport. Bureau Veldkamp, Amsterdam I989; M. Zwarts, Balans van her
malonder«is aan her eind van 612 basisschool. Cito, Arnhem I990; H. Blok, Lezen boorje

plezier. Hoe staar het daarmee bij leerlingen op de basisschoot? sco 1Kohnstamm-Instituut,

Amsterdam I992.
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ingevuld tot maatstaf worden verheven voor de frequentie van thuis
lezen, terwijl een soortgelijke beperkende zin met betrekking tot het
tv-kijken (kijken naar een echt televisieprogramma) niet is opgenomen.

Kortom, het dagboekprotocol zal vanwege de ingebouwde reductie
van de leesmogelijkheden voor menige leerling aanleiding zijn geweest tot een minimale invulling. Daardoor kunnen de totaal-frequenties voor het lezen in de vrije tijd en de discrepantie tussen leestijd
en kijktijd als een artefact van het onderzoek worden beschouwd. Dat
zou - afgezien dan van de feitelijke gegevens - niet zoveel verschil hoeven uit te maken voor de trend van de gevonden effecten, maar de
kans is groot dat lezers onder de invullers het meeste last hebben gehad van die wijze van bevragen. /Us je niet hebt gelezen hoef je immers
niet te weten waar je begon met lezen en hoever je bent gekomen. Als
je wel hebt gelezen, uiteraard wel. De lezers zouden dus ontmoedigd
kunnen zijn om steeds weer de naam van het boek in te vullen dat is
gelezen, de naam van de auteur en de bladzijde te vermelden waarop
daags ervoor het lezen begon en waarop dat is gestopt (wie weet dat
nog?). Wanneer een deel van de lezers zich aldus schaart bij de nietlezers, zullen effecten van het vrije lezen ook moeilijk zijn te vinden.
Verder verbaast het, dat w61 gevonden significante verschillen van
weinig praktische betekenis worden geacht. Wanneer zogenaamde 'I.00' leerlingen (zie p. 26) per week I2 minuten langer lezen in
groep 8 dan leerlingen met een gewicht van I.25, en I3 minuten langer
dan die met een leerlingengewicht van I.90, vormt dat per week op
een totaal van 28 minuten immers bijna de helft. Dat is lang niet weinig, zeker in geval van een mogelijke onderschatting van het leesgedrag in de geprecodeerde dagboekinvulling.
Overigens passen zowel de omschrijving van het te meten leesgedrag
van Kraaykamp en Knulst'niet om het lezen in dienst van een of andere praktische toepassing [... maar om] het lezen om het lezen', als de
afbakening van Otter 'vul deze vragen alleen in als je een echt boek
hebt gelezen' nagenoeg naadloos in wat in hoofdstuk 3 met Bourdieu
de 'gout legitime' werd genoemd. Impliciet spreken ze daarbij een
waardeoordeel uit over al die vormen van lezen, die minder als '1'art
pour l'art' zijn gedacht, maar niettemin eveneens in de vrije tijd kunnen plaatsvinden, zoals het raadplegen van hobbyboeken, het lezen
ten behoeve van werk ofvan een cursus in de avonduren. Miskenning
van zulke vormen van functioneel lezen vormt niet de meest geeigende wijze om het leesgedrag in zijn volle omvang, dus ook dat van lager
opgeleiden te beschrijven. Met name het functioneel leesgedrag van
de laatste groep loopt de grootste kans om met bij lezen maar bij andere antwoordmogelijkheden te worden gerubriceerd.
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Krashen komt tot een heel andere conclusie dan Otter. I4 Hij analyseerde beschikbaar onderzoek op verschillende terreinen: allereerst
studies naar effecten van vrij lezen op school, studies waarin de relatie
werd onderzocht tussen leesvaardigheid en het vrijetijdslezen buiten
de school en tenslotte onderzoeken waarin de samenhang werd blootgelegd met de beschikbaarheid van geschreven bronnen (boeken en
andere vormen van geschreven taal). Onder vrij lezen verstaat Krashen overigens het lezen dat niet is gebonden aan en is voorgeschreven
in de gebruikte methodieken en leergangen. Vrij wil dus allereerst zeggen vrij ten opzichte van de voorgeschreven aanpak in de reguliere
methode.
Onderzoek naar de relatie tussen vrij lezen en leesbegrip is volgens
Krashen zowel om theoretische als om praktische redenenen van
belang. Theoretisch vanwege de eventuele empirische steun voor de
veronderstelling van Goodman en Smith, dat we leren lezen door te
lezen, en op Krashens eigen terrein voor de aanname dat taal wordt
verworven door middel van een begrijpelijke informatiestroom. Praktisch vanwege de geboden steun aan het belang van vrije (of tenminste
gemakkelijke) toegankelijkheid van boeken. Krashen gaat uit van een
positieve samenhang tussen de hoeveelheid tijd die aan lezen wordt
besteed en leesvaardigheid, maar deze samenhang zal niet totaal zijn,
omdat ook andere factoren een rol spelen in het verband tussen aan
lezen bestede tijd en leesvaardigheid. Hij veronderstelt bijvoorbeeld
op basis van eerder onderzoek dat niet alle boeken in dezelfde mate
het verband bevestigen met leesvaardigheid ('lichte lectuur' doet dit
bijvoorbeeld minder dan het lezen van'zware kost' als historische boeken). Hij realiseert zich dat lezers affectief betrokken moeten zijn bij
wat ze lezen, is er niet blind voor dat testroutine en achtergrondkennis
de resultaten op een leestoets beinvloeden en beseft terdege dat de
hoeveelheid tijd die wordt besteed aan vrij lezen geen enkel effect heeft
op de leesvaardigheid van lezers indien die daar nog niet aan toe zijn:
jonge kinderen ofzwakke lezers bijvoorbeeld kunnen beter afzijn met
voorlezen dan met zelflezen.

Krashen ging over een relatief lange periode (te beginnen bij de
jaren dertig en eindigend in I986) het onderzoek dat voorhanden is na
op punten als aard van her vrije lezen, de leeftijdscategorie, de duur
van het programma 'vrij lezen', de gehanteerde leesmaten en de geconstateerde effecten. In totaal analyseerde hij 45 studies over de
effecten van programma's vrij lezen op school, I7 studies over de rela-

I4· S.D. Krashen, 'Do we learn to read by reading? The relationship between
free reading and reading ability', in: Deborah Tannen (ed.), Linguistics in content:
connecting obserwation and understanding. Norwood, N.J. I988, pp. 269-298; F. Smith,
Understanding Reading. New York (Holt, Rinehart Winston) I982.
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tie tussen vrijetijds lezen thuis en leesvaardigheid en IO studies over de
relatie tussen beschikbaarheid van boeken en leesvaardigheid. Krashen vat zijn bevindingen als volgt samen.
Binnenschoolse programma's vertonen opmerkelijke resultaten in
het bevorderen van de ontwikkeling van leesbegrip. Extra vrij lezen tijdens de taalles en andere vrijlezen-programma's op school zijn minstens zo effectief als de traditionele directe instructie in het ontwikkelen van leesvaardigheid. En de resultaten zijn, naarmate de programma's langer duren (minstens zeven maanden), ook positiever. Studies
naar het vrijetijdslezen thuis geven volgens Krashen al evenzeer een
positiefverband te zien met leesvaardigheid, al zijn de correlaties over
het algemeen wat bescheidener.
Waarom binnenschoolse programma's effectiever zijn is niet helemaal duidelijk. Misschien dat leerlingen op school meer uitdagende
boeken kiezen, het kan ook zijn dat studies naar buitenschools lezen
minder betrouwbaar zijn omdat ze uitgaan van zelfrapportages. Echter Krashen stelt op basis van meer dan 50 onderzoeken vast dat vrij
lezen consistent samenhangt met leesprestaties. Enkele duidelijke
tegenvoorbeelden betroffen volgens hem programma's van te korte
duur. Ook research naar de beschikbaarheid van geschreven bronnen
zoals boeken in huis laat volgens Krashen consistent zien dat leesprestaties samenhangen met de hoeveelheid leesmateriaal die beschikbaar
is. Krashen vat zijn overzichtsstudie dan ook samen met de constatering, dat vrij lezen consistent en positief correleert met resultaten op

uiteenlopende leesvaardigheidstoetsen.
Slechts enkele studies in het overzicht van Krashen betreffen de lagere groepen van het basisonderwijs, de onderzoekspopulatie van de

volgende hoofdstukken. Arlin en Roth lieten in een interventieprogramma leerlingen uit'grade 3' tien weken lang elke dag twintig minuten vrij lezen. Ze vergeleken striplezers met'normale' boekenlezers en
zwakke met goede lezers. Alle groepen gingen duidelijk vooruit. De
laagst presterende groep van zwakke lezers die strips lazen, boekte als
gemiddelde vooruitgang 2.5 maand in leesscores, een vooruitgang die
een gemiddelde lezer zonder extra tijd voor vrij lezen waarschijnlijk
ook zou hebben geboekt. De andere drie categorieEn deden het veel
beter: goede lezers die strips lazen gingen gemiddeld 5.8 maand vooruit in leesscores, goede lezers die boeken lazen gemiddeld 6.4 maanden en zwakke lezers die boeken lazen maar liefst 9.9 maanden. Krashen merkt er bij op, dat de boeken door de schoolbibliothecaris en de
klassenleerkrachten op leesniveau en interessegebied waren geselecteerd en dat de Classic Comics Gte strips) in educatief opzicht mis-

schien toch minder interessant waren dan de boeken.
Een van de weinige studies met als onderwerp de invloed van het in
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een vrije context lezen van boeken op de verwerving van een tweede
taal, is, naar Otter al noemde, die van Elley en Mangubhai.I5 Zij voerden een experiment uit bij 4de en 5de klassers op de Fiji-eilanden die
Engels moesten leren. Zij werkten met drie condities: de controleconditie waarin een audiolinguaal programma gevolgd werd, en twee
experimentele condities waarin de leerlingen acht maanden lang een
groot aantal (250) 'high interest' boeken kregen aangeboden. In de
ene experimentele situatie werden de boeken gezamenlijk gelezen,

behandeld en van vervolgactiviteiten voorzien ('shared-book experience'), in de andere werd wel eens een boek voorgelezen, maar bleven de boeken in de klas voor het dagelijkse stillezen (20 A 30 minuten), zonder extra introductie. Na acht maanden behaalden de experimentele groepen van klas 4 significant betere resultaten op leesbegrip
en structuurkennis van de tweede taal, en trad er een marginale voorsprong op bij woordherkenning en bij het nazeggen van zinnen. Ook
in klas 5 werden op de receptieve taken inzake lees- en luisterbegrip
significant betere scores behaald door de experimentele groepen.
Opvallend was dat tegen de verwachting van Elley en Mangubhai in,
geen significante verschillen werden waargenomen tussen de twee
experimentele condities.
Een vervolgonderzoek na twaalf maanden, dat gebruikmaakte van
nog eens honderd boeken, toonde aan dat het verschil tussen de experimentele en de controlegroepen sterk toenam en dat het verschil nu
ook voor de productieve taken significant was.I6 Hun hypothese, te
weten aanbieding van interessante en geillustreerde verhalen levert
een betere beheersing van het Engels op dan Engels leren via een
audiolinguale aanpak, zagen Elley en Mangubhai bevestigd: het eerste
jaar alleen voor de receptieve vaardigheden, het tWeede jaar voor alle
taalvaardigheden. Hun vervolghypothese, dat de leerwinst groter zou
zijn voor de conditie van de 'shared-book experience', vonden ze niet
bevestigd. De auteurs concluderen uit de laatste bevinding, dat het er
weinig toe doet of de boeken door de leerkracht worden behandeld,
dan wel zelfstandig door de leerlingen worden gelezen. Zij leiden eruit
af dat een strikte controle van woordenschat en taalstructuren blijkbaar niet nodig is, wanneer tenminste is voldaan aan de voorwaarde
van ondersteunende illustraties, een dwingende context en de begeleiding door een docent.
Elley en Mangubhai voerden dit experiment uit tegen de achtergrond van een audiolinguale methode die vrij algemeen werd gehanI5· W.B. Elley & F. Mangubhai, 'The impact of reading on second language learning',
Reading Research Quaterly, I9 (I983), PP· 53-67.
I6. W.B. Elley, 'Exploring the reading difficulties of second-language learners in Fiji',
in: J.C. Anderson & A.H. Urquhart (eds.), Reading in aforeign language. Londen,

New York (Longman) I984·
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teerd en waarin lezen wordt uitgesteld en slechts een consoliderende
functie biedt. Tussen de mondelinge aanbieding van een taalstructuur en de aanbieding daarvan in druk zat een tijdsverschil van twaalf
maanden. Het gevolg was dat de leerlingen niet de kans kregen om
zich een voorstelling van een woord of taalstructuur te vormen en die
te toetsen aan een schriftelijke taalcontext. Van het lezen, opgevat als
zo'n hypothesebevestigende vaardigheid, verwachten zij echter juist
een positief effect op het taalverwervingsproces in z'n geheel.
Het experiment van Elley en Mangubhai vormde tot tweemaal toe
de inspiratiebron voor soortgelijk onderzoek in Nederland. Mooren,
Blaakman en Meijers bekeken in een exploratief onderzoek ofhet een
iaarlang werken met prentenboeken en eerste leesboekjes (pnmers),
terwill controlegroepen zich uitsluitend aan de reguliere methode Engels zouden wijden, tot gelijke ofbetere resultaten op een aantal taaldomeinen leidt.I7 De boeken werden geselecteerd in nauwe aansluiting bij de thema's van de gebruikte methode. Het 'vrije' lezen kwam
hier dus neer op een toegepaste vorm van lezen met voor de leerlingen
de vrijheid om uit een voorgeselecteerd aanbod boeken te kiezen. Specifieke kenmerken van tekst en beeld zoals herhaling, ritme, rijm, stapeling, opsomming, redundantie en samenspel tussen schrijver en illustrator (zo al niet in een en dezelfde hand) werden als gunstige factoren beschouwd voor de verwerving van een vreemde taal.
Weliswaar bleken er geen significante verschillen op te treden op de
receptieve of productieve tests in het voordeel van de experimentele
groep, maar een deel van de lestijd inleveren voor het zelf lezen van
een prentenboek bleek de toetsresultaten niet nadelig te beinvloeden.
Een posthoc-analyse liet bovendien zien dat het toetsmateriaal te
wensen overliet (veel plafondeffecten) en dat de hogere score van de
experimentele groep op woordbegrip en woordproductie zich vooral
bij zelfstandige naamwoorden en niet bij structuurwoorden manifesteerde. De eerste categorie woorden houdt direct verband met prentenboeken, de tweede categorie met de systematische aandacht in
reguliere methodes voor structuurwoorden. Zo'n gegeven zou een
vervolgonderzoek kunnen uitwerken. In dat geval zou het de voorkeur
verdienen om de leesvaardigheid, anders dan gedaan werd, wel te
meten; iets wat bewust werd genegeerd, omdat de experimentele
groep daar evident voordeel bij zou hebben.
I7· P. Mooren, P. Blaakman & G. Meijers, 'Prentenboeken en vreemderaalverwerving. Een exploratief onderzoek naar het effect van het werken met boeken bij het
onderwils Engels in de basisschool', in: T77, Interdisc:plinair T*isch,0 voor Taal &
Teksneetenschap, I986, pp. 297-3I6.

IB. K. Sietaram & A Vermeer, 'Lezen en taalverwerving in intercultureel perspectief,
in: P. Mooren, A. Vermeer en H. Verschuren (red.), De vekorgen plaats uan kinderh'teratuur op school. NBLC, Den Haag I99I, pp. 71-8I.
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Sietaram en Vermeer noemen het onderzoek van Elley en Mangubhai met het oog op tweede taalverwerving zeer interessant. Is Vermeer
verwijst er ook naar in het vierjarig experiment dat hij met Appel
ondernam ter verdubbeling van de woordenschat van allochtone leerlingen. Zij stemden prentenboeken zorgvuldig af op thema's, nieuwe
woorden en taalstructuren in een tweede taalmethode. Steeds werden
de prentenboeken door de leerkrachten van groep 66n tot en met vier,
eerst voorgelezen; anders dan Elley en Mangubhai hielden ze daarbij
het gebruik van prentenboeken zoveel mogelijk onder controle. Appel
en Vermeer hebben over de effecten van dit succesvolle experiment,
met prentenboeken als een gerichte en gecontroleerde vorm van incidenteel leren, een aantal keren gerapporteerd:9 Daarnaast hebben ze
in een post-hocanalyse aangegeven onder welke omstandigheden het
succes kon totstandkomen. 20 Prentenboeken bleken dringend gewenst ter aanvulling van het vocabulaire in de methode voor tweedetaalverwerving: de bijna 5000 beoogde woorden van het project
komen voor meer dan de helft uit het corpus prentenboeken. Onder
de voorwaarden tot het succes rekenen ze de frequentie waarmee
woorden worden aangeboden en het aantal teksten waarin dat gebeurt
(spreiding). Woorden die zowel in de methode als in de prentenboeken herhaald voorkomen, bleken het best te worden overgenomen.
De constatering van Krashen dat vrije leeservaringen een positieve
invloed uitoefenen op leesvaardigheid en cognitieve ontwikkeling,
werd op verscheidene momenten door Stanovich bevestigd. Dit zowel
in diverse onderzoeken naar het effect van de hoeveelheid leeservaring
('exposure to print') op de cognitieve ontwikkeling als in het veel geciteerde artikel, waarin hij wijst op het zogenaamde Mattheuseffect dat
goede lezers steeds betere lezers worden en zwakke lezers steeds meer
achterop raken.2I Ook Otter haalt dit artikel aan. Stanovich vraagt
zich afvia welke cognitieve processen zulke individuele verschillen in
leesvaardigheid in de zin van Mattheuseffecten totstandkomen:
'If the development ofvocabulary knowledge substantially facilitates
reading comprehension, and if reading itself is a major mechanism
leading to vocabularygrowth- which in turn will enable more efficient
reading - then we truly have a reciprocal relationship that should continue to drive further growth in reading throughout a person's deve-

I9. R. Appel & A. Vermeer, 'Uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van
allochtone leerlingen', in: Pedagogische Studian, 73 (I996) nr. 2, pp. 82-92.
20. R. Appel & A. Vermeer,'Met prentenboeken meer woordenschat', in: H. van
Lierop-Debrauwer, P. Mooren, P. Quelle & H. Verschuren (red.), De kunst van her
lezen. NBLC,Den Haag 494, PP· I57-I72.
2 I. K.E. Stanovich, 'Matthew effects in reading. Some consequences of individual
differences in the acquisition of literacy', Reading Research Quatedy, 2I (I986),
PP· 360_407.
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lopment. The critical mediating variable that turnS this relationship
into a strong bootstrapping mechanism that causes major individual
differences in the development of reading skill is the volume of reading
experience.' (p. 380, cursivering P.M. )

Stanovich spreekt van leeservaring tout court, zonder onderscheid te
maken tussen het lezen op school en in de vrije tijd, want het gaat hem
om Mattheuseffecten die als gevolg van leeservaring kunnen optreden. Stanovich wilde tevens uitsluitsel geven over de vraag of die veronderstelde positieve invloed effectief bleek, ongeacht het niveau van

ontwikkelingvanhetkind. Ookhet kind datzwakis of, indezinvan de
Mattheus-parabel, het kind dat met slechts 66n talent is toegerust,
blijkt met dergelijke vormen van interventie zijn voordeel te doen.22
Dat moet volgens hem een bemoedigende boodschap zijn voor onderwijsgevenden.
In een later onderzoek trachtten Stanovich en West sluitender bewijs te vinden voor de veronderstelling dat meer lezen de cognitieve
ontwikkelingbevordert.23 Om de factor'ervaring met gedrukte taal' te
specificeren, bedienden zij zich van vijf hulpmiddelen: een auteurrecognitietest en een tijdschriftrecognitietest, de vraag naar favoriete
auteurs, een soort leesattitudeschaal waarbij de respondent steeds van
twee activiteiten de meest geprefereerde moest aangeven en tenslotte
een vragenlijst over lees-, tv-kijk- en studiegedrag. Ze toonden aan dat
al hun maten voor opgedane leeservaringen of voor leesattitude significant correleerden met woordenschat, culturele kennis, spelvaardigheid en verbale vlotheid ('fluency'). Die resultaten leidden dan ook tot
de conclusie dat'print exposure' een eigenstandige bijdrage levert aan
de ontwikkeling van bepaalde verbale vaardigheden. De beste voorspellers bleken overigens de twee hulpmiddelen die kennis meten over
auteurs en tijdschriften en de vraag naar favoriete auteurs.
Elders komen West, Stanovich en Mitchell op basis van onderzoek
met andere groepen informanten en een ook wat andere werkwijze tot
vergelijkbare conclusies over de rol van ervaring met gedrukte taal.24
Daarbij vragen zij zich afhoe 'print exposure' valt te meten, wanneer
questionnaires en interviewtechnieken sociaal wenselijke antwoorden
in de hand werken, wat ook met de dagboekmethode moeilijk is Uit te
sluiten.
In een poging het bedoelde nadeel te omzeilen gingen de auteurs in
22. K.E. Stanovich, 'Does reading make you smart? Literacy and the development
Reese (ed.), Advances in child development and behavior,
vol. 24· San Diego, Cal. (Academic Press) I993, PP· I33-I80.
23' K.E. Stanovich & R.F. West, 'Exposure to print and orthographic processing',
Reading Research Quaterly, 24 (I989), pp 402-433·
24· R.F. West, K.E. Stanovich & H.R. Mitchell, 'Reading in the real world and its
correlates', Reading Research Quaterly, 28 (I993), PP' 35-50·

of verbal intelligence', in: H.
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de wachtruimte van een aankomsthal van een vliegveld na wie er wel
en wie er niet tien minuten aaneengesloten zat te lezen. Die twee categorieen kregen een auteurs- en tijdschriftherkenningstest voorgelegd,
een herkenningstest van televisienamen, een checklist om geziene
films te herkennen, een test inzake culturele geletterdheid en een
vocabulairetest. 'Print exposure' bleek significant te correleren met de
test voor vocabulaire en culturele kennis, ook nadat het effect van het
verschil in leeftijd en educatie was tenietgedaan. Dit onderzoek maakt
volgens de auteurs duidelijk dat leeservaring een rol speelt in de ontwikkeling van cognitieve groei. In de aard van het taalaanbod dat
lezers krijgen, vonden ze het beste aanknopingspunt voor verklaring.
Zo bevatten kinderboeken bijvoorbeeld 50% meer zeldzame woorden
dan televisie-programma's die op primetime worden uitgezonden, en
dan de conversatie tussen studenten. Populaire tijdschriften bieden
drie keer zoveel kans op het leren van een nieuw woord als primetimetelevisie en conversatie van volwassenen.

'Thus, free reading choices may explain part of the puzzle - and the
pressing social problem - of widening achievement disparities between the educational haves and have-nots. ' (P · 47)
Positieve effecten van 'print exposure' werden eveneens gerapporteerd in het onderzoek naar de leesresultaten van zo'n tweehonderdduizend leerlingen in 32 deelnemende landen waarvoor opnieuw Elley
tekende. 25 In dat onderzoek haalde Nederland slechts een 2 Iste plaats
bij de 9-jarigen en een Igde plaats bij de I4-jarigen. Relevante voorspellers van goede leesprestaties bleken onder meer de aanwezigheid
van veel boeken zowel thuis als op school, veel stillezen, voorlezen, het
toetsen van de voortgang en het aantal jaren opleiding van leerkrachten. Daarnaast is er gevraagd naar de kenmerken van goede lezers.
Representanten van de 5% beste lezers van de tien hoogst scorende
landen menen dat men een goed lezer wordt, wanneer men beschikt
over veel goede boeken en een rijke verbeelding, veel nieuwe woorden
verwerft en ook veel aan schrijven doet. De representanten van de 5%
beste lezers van de tien laagst scorende landen (waaronder Nederland) menen daarentegen, dat men woorden moet leren uitspreken,
regelmatig moet oefenen op moeilijke dingen en veel moet lezen voor
het huiswerk. Volgens Elley blijkt hier een veelzeggend verschil in
educatieve stijl en opvatting over wat effectief leesonderwijs is.
Lundberg en Linnakylii maken in het kader van datzelfde onderzoek een onderscheid tussen twee dimensies die het leren lezen in de
wereld bepalen.26 De eerste dimensie betreft de polen'aandacht voor

25· W.B. Elley, Hoze in the world do students read? International Association for the
Evaluation of Educational Achievement, Hamburg I992.
26. I. Lundberg & P. Linnakyla, Teaching reading around the world. IEA, Hamburg I 992.
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strategieitn' en 'aandacht voor leestechnieken: Op de tweede dimensie staat aan de ene pool de functionele benadering en aan de andere
pool het waarderen van literatuur. Op deze twee dimensies zijn de
leesdoelen van elk land te vinden. De best presterende landen zijn
terug te vinden in het kwadrant waar nadruk wordt gelegd op zowel
leesstrategie811 als waardering van literatuur, terwijl slecht presterende landen vooral aandacht blijken te geven aan functionele leesvaardigheid. Nederland legt volgens deze evaluatiegegevens het accent op
functionele vaardigheid, heeft enige aandacht voor leeswaardering, is
arm in belangstelling voor leesstrategie en legt geen verbinding tussen
leeswaardering en leesstrategie. Otter krijgt dus steun in haar pleidooi
voor meer concentratie op leesstrategie, maar anders dan Otter meent
wordt voorts ook het belang van literaire waarderingsprocessen en van
boeken voor zowel het vrije lezen thuis als op school sterk beklemtoond.

9·3. EFFECTEN VAN VOORLEZEN

Elley merkt op dat, hoewel het voorlezen van verhalen aan kinderen
algemeen als zeer waardevol wordt erkend, het effect ervan bij kinderen ouder dan 6 jaar nauwelijks is onderzocht.27 Studies bij jongere
kinderen hebben volgens hem aangetoond, dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen snel vooruitgaan in taal- en leesontwikkeling.
Bovendien bleek uit een paar onderzoeken die hij aanhaalt, waaronder
die van hemzelf en van Feitelson en anderen, dat regelmatig voorlezen
aan basisschoolkinderen in een schoolcontext eveneens meetbare en
soms verrassend grote vooruitgang te zien geeft op leesvaardigheid en
luistervaardigheden. Weinig studies hebben volgens Elley echter duidelijk gemaakt welke taalvaardigheden kinderen precies leren van het
luisteren naar specifieke verhalen. Uit observaties blijkt dat kinderen
die luisteren naar verhalen zich gewoonlijk goed kunnen concentre-

ren, ongetwijfeld een belangrijk ingredient in elke leersituatie. Over
voorlezen en de effecten daarvan bestaat volgens Elley nog weinig
theoretisch inzicht, en met zijn noties hoopt hij daar een aandeel in te
leveren. Verhalen weten volgens hem met kenmerken als nieuwheid,
humor, conflict en verrassing de aandacht van kinderen te trekken en
vervolgens ook vast te houden, zodat leren in zulke contexten een
natuurlijk proces wordt. Bovendien zouden kinderen taal wel eens op
een dieper niveau kunnen verwerken indien ze zich op de betekenis
concentreren in plaats van op formele aspecten. Elley verwacht dan
27· W. Elley, 'Vocabulary acquisition from listening to stories', Reading Research
Quarterly, 24 (1989), pp. I74-I87·
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ook, dat kinderen meer opsteken van het luisteren naar onderhoudende verhalen dan van het bezig zijn met oefeningen.
Is research en theorievorming over het voorlezen van verhalen volgens Elley beperkt, met betrekking tot het zelf lezen van verhalen
bestaan diverse claims: kinderen leren er bijvoorbeeld concepten van
over geschreven taal, breiden er hun kennis van de wereld mee uit,
ontwikkelen preciezere verwachtingen over geschreven taal, een levendiger fantasie en aardigheid in het lezen van literatuur. Ze leren de
taal van boeken, verwerven een groter begrip van de syntaxis van hun
taal en worden vaardiger in gedecontextualiseerd taalgebruik. Die elementen zijn niet allemaal even gemakkelijk empirisch te verifi8ren.
Daarom legde Elley zich toe op onderzoek naar de ontwikkeling van

deyoordenschat.
In een pilot-onderzoek bij 9 tot II-jarigen peilde hij de groei in
woordenschat van het voorlezen van een enkel boek onder verschillende condities. Het meest vooruit gingen de kinderen wanneer het
boek drie keer werd voorgelezen, maar ook al na 66n keer werd vooruitgang gesignaleerd. In een volgend experiment stelde Elley vast dat
de groei in woordenschat groter bleek, naarmate een verhaal vaker
was gelezen en de context kon worden benut bij het ontcijferen. In een
replicatie-onderzoek met verscheidene boeken en een controlegroep
werd een veel grotere winst voor de experimentele groep dan voor de
controlegroep geboekt (tussen I5% en 39% versus 2% bij de controlegroep) en een veel hogere winst voor de groep die extra uitleg kreeg
(39% Versus I5% bij de groep zonder uitleg). Bij 66n bepaald boekwas
de vooruitgang geringer (respectievelijk 4% en I 7%). Alle afhankelijke variabelen met betrekking tot het woord, zoals frequentie van voorkomen, ondersteuning door illustraties en belang voor de plot bleken
mee te spelen in de winst in woordenschat. Ook bleek de toegenomen
kennis in woordenschat blijvend: bij een hertest een tijdje later bleef
de terugval beperkt tot hooguit twee A drie procent.
De uitkomsten van deze experimenten laten volgens Elley duidelijk
zien, dat kinderen incidenteel woorden leren van het voorlezen van
geillustreerde verhalen. Die vooruitgang verdubbelt als leerkrachten
onbekende woorden even verklaren. Verder gaan leerlingen met de
laagste woordenschat bij de aanvang er het meest op vooruit.
Bij beide onderzoeken bleken duidelijk herkenbare factoren bepalend te zijn voor de progressie in woordenschat: de frequentie van
voorkomen van het woord in het verhaal, de contextuele steun (woorden in een verduidelijkende context worden veel beter onthouden dan
woorden zonder die context) en de frequentie van het voorkomen van
het woord in de afbeeldingen.
Toch roept het feit dat het ene verhaal veel meer winst opleverde
dan het andere (terwijl de voorleescondities identiek waren) vragen op
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naar de verhaalkenmerken die van cruciaal belang zijn om te voorspellen ofkinderen er wel ofniet taal van leren. Volgens Elley is de aanwezigheid van onbekende woorden gewenst, liefst herhaald en ondersteund door een heldere verbale ofpictoriale context. Toch gold volgens hem als het belangrijkste verschil tussen de twee aangeboden verhalen dat de kinderen veel minder bij het eerste verhaal (dat ver weg
speelde, in de winter, met een andere levenstijl) waren betrokken dan
bij het tweede dat veel dichter aansloot op hun eigen culturele kennis
en ervaringen.
Morrow en Smith wijzen er in een overzichtsstudie op, dat voorlezen aan kinderen een grotere bijdrage levert aan hun taalontwikkeling
en nog te ontwikkelen leesvaardigheid dan veel ouders en leerkrachten
veronderstellen.28 Het meest effectief bleek het voorlezen volgens
hen, wanneer volwassene en kind interactief betekenissen vormen op
basis van de tekst. Die interactie blijkt zowel de verwerving van leesvaardigheid als van kennis en attitudes te beYnvloeden.
Verschillende experimenten in schoolsituaties tonen aan, dat kinderen die actief kunnen reageren op literatuur verschillende onderdelen van een verhaal ook beter integreren. Vooral van belang vinden ze
het actief construeren van relaties in een tekst en het internaliseren
van uitwisselingen met volwassenen die voor de kinderen belangrijk
zijn.
Dickinson en Smith schrijven vanuit een sociaal-cognitief perspectiefde ontwikkeling van het leesbegrip toe aan het betrekken van mondelinge taalvaardigheid bij het construeren en begrijpen van taaluitingen met nieuwe informatie.29 Overeenkomstig de theorie van Vygotsky zien zij sociale interacties met volwassenen bij het begrijpen en
gebruiken van grotere taaleenheden als de voorlopers van het latere
begrijpend lezen. De conversatie aan tafel tussen volwassenen en kinderen vormt een voorbeeld van zo'n sociale interactie, het samen lezen
en bekijken van boeken een ander. Vanuit die visie gaan zij in een overzichtstudie na of het lezen en bekijken van boeken met kinderen in
achterstandssituaties, behalve op specifieke deelvaardigheden bij het
leren lezen, ook effect heeft op het verhaalbegrip. Dat de typen vragen
die moeders stelden, effect sorteerden op de groei in woordenschat bij
kinderen, net als het gebruik van cognitieve woorden dat deed met
betrekking tot de cognitieve en de metalinguistische kennis van kinderen, ondersteunt volgens Dickinson en Smith hun veronderstelling
dat het voorlezen van boeken een faciliterende context biedt voor de
28. L. Morrow & J Smith, 'The effects ofgroup setting on interactive storybook
reading', Reading Research Quaredy, 25 (I990), pp. 2 I3-23I.
29. D. Dickinson & M. Smith, 'Long-term effects ofpreschool teachers' book readings
on low-income children's vocabulary and story comprehension', Reading Research
Quarterly, 29
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(I994)' PP I04-I 22.

groei van vocabulaire en verhaalbegrip. Die groei is volgens hen het
grootst wanneer de woorden direct worden besproken, het verhaal
veel redundantie vertoont, er plaatjes bij staan of de interesse in het
onderwerp groot is. Dat het samen lezen van boeken het begrip versterkt van de samenhang van teksten, vonden zij bevestigd in diverse
interventiestudies. Daarbij plaatsten ze wel de kanttekening dat er
nauwelijks is nagetrokken wat de duurzaamheid van zo'n effect is.
Om deze omissie op te heffen gingen zij in een interventieproject met
25 klassen 4-jarigen na wat na een jaar de gevolgen waren van manieren van omgaan met boeken die door de leerkrachten zelfwaren gekozen.

In de analyse van de op videoband opgenomen sessies maakten ze
een onderscheid tussen interactie v66r, tijdens en na het lezen. Daar-

bij constateerden ze drie typen interactie-patronen. Allereerst een
aanpak met veel gepraat zowel door leerkrachten als door kinderen tijdens het lezen (analytisch van aard) en relatiefweinig interactie voorafen naderhand. Die benadering typeren ze als'co-constructive'. Vervolgens een 'didactisch-interactionele' benadering, die weinig interactie liet zien tijdens het lezen en ook weinig vooraf en naderhand.
Tenslotte het derde type, de 'performance-oriented' benadering,
waarbij er eveneens weinig interactie viel te zien tijdens het voorlezen,
maar relatief veel vooraf en naderhand.
Het bleek dat die laatste benadering verreweg het meest effectief
was: kinderen uit deze groepen scoorden het beste. Daarnaast bleek
er, dwars door deze benaderingen heen, een werking uit te gaan van
een cognitief uitdagende gespreksvoering. Op grond van deze twee
resultaten komen de auteurs tot de conclusie, dat leerkrachten kennelijk op uiteenlopende wijzen succesvol kunnen omgaan met boeken in
de klas, zolang ze de kinderen er maar actiefbij betrekken. Verder ontslaan ze leerkrachten als het ware van de verplichting om het voorlezen
steeds bij elk fragment voor een discussie te onderbreken. De laatste,
op louter voordracht gerichte werkwijze bleek immers superieur en de
totale tijd die aan interactie werd gespendeerd deed er niet toe. Vooraf en achterafpraten bleek effectiever.
Feitelson, Kita en Goldstein voerden quasi-experimenteel onderzoek uit naar het mogelijk causale verband tussen voorlezen aan kinderen en het geletterde taalgebruik van die kinderen.30 Hebreeuws sprekende kleuters en eerste klassers die regelmatig waren voorgelezen
haalden significant betere scores op verhaalbegrip dan een controlegroep en gaven blijk van een rijkere woordenschat en complexere zins-_
30. D. Feitelson, B. Kita & Z. Goldstein, 'Effects of listening to series stories on first
graders comprehension and use of language', Research in the Teaching of English, 20

(I986),pp 339-356.
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bouw wanneer ze een beeldverhaal moestennavertellen. Deze bevindingen brengen volgens de auteurs aan het licht, dat het luisteren naar
verhalen kinderen in een gunstige taalleersituatie plaatst. Niet alleen
waren de kinderen vertrouwder met boekentaal, maar de invloed van
het luisteren naar geletterd taalgebruik was blijkbaar zo groot, dat die
zich ook nog eens manifesteerde in hun eigen actieftaalgebruik.
Vanwege deze uitkomsten gingen Feitelson c.s. na of een soortgelijk effect zich ook zou voordoen bij Arabisch-sprekende kinderen in
Isratl, die in een diglossie-situatie verkeerden. Het Arabisch waarin
de kinderen leerden lezen is een andere taal dan het lokale dialect
waarin hun primaire socialisatie plaatsvindt.3I Een bijkomstige eigenschap van die diglosssie-situatie was volgens de auteurs, dat ouders
thuis geen boeken voorlazen omdat die in een taal waren geschreven
die de kinderen op dat moment niet verstonden.
Bij het onderzoek luisterde de experimentele groep van 258 kinderen gedurende 5 maanden op de kleuterschool regelmatig naar in
standaard Arabisch voorgelezen verhalen. De 49 kleuters van de controlegroep volgden een programma ter bevordering van het expressief
taalgebruik. Net als bij het voorgaande onderzoek presteerde de experimentele groep beter op het gebied van begrip en complexiteit van
taalgebruik bij het vertellen van een beeldverhaal. De resultaten laten
volgens de auteurs zien, dat kinderen op school een tweede taalregister kunnen verwerven zonder dat de thuistaal wordt gestigmatiseerd

ofontkend.

In enkele studies wordt expliciet ingegaan op verschillen tussen sociale klassen bij voorlezen. Ninio onderzocht de verwerving van woordenschat in de context van het bekijken van prentenboeken in twee
verschillende sociale klassen.32 Ze observeerde 40 moeder-kindparen,
20 uit de middenklasse en 20 uit de arbeidersklasse, waarbij de leeftijd
van de kinderen varieerde van I7 rot 22 maanden. In beide groepen
was labelen de meest frequente interactiestijl. Moeders uit de arbeidersklasse praatten minder, boden minder gevarieerde labels aan voor
handelingen en attributen en stelden minder 'wat'- en meer 'waar'vragen. De moeders uit de middenklasse hadden een grotere productieve woordenschat. Verder lag het ontwikkelingstempo bij de arbeiderskinderen lager.
Snow en anderen vergeleken het taalgebruik van Nederlandse
moeders uit verschillende sociale milieus onder meer in een voorlees3I, D. Feitelson, Z. Goldstein, J. Iraqi & D. Share, 'Effects of listening to story reading
on aspects of literacy acquisition ofchildren in a diglossic situation', Reading Research
Qua,Tery, 28 (I993), PP' 70-79
32. A. Ninio. 'Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two subgroups in Israel', Child development, 5I (I980), pp. 587-590
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situatie, om te weten te komen of de theorie van vereenvoudigd taalaanbod, die al bij taalverwerving van andere talen werd gevonden, kon
worden bevestigd.33 Zij vonden inderdaad dezelfde principes en
karakteristieken van vereenvoudiging en redundantie als bij de verwerving van andere talen, en daarnaast ook enkele significante verschillen tussen de sociale groepen.
In een vrije spelsituatie vertoonden zowel de academisch geschoolde als de lagere 'middle-class'-moeders een gevarieerder taalgebruik
met meer expansies en meer zelfstandige verwijzingen dan moeders
uit de arbeidersklasse die dan vaker de gebiedende wijs gebruikten.
Deze verschillen tussen sociale milieus waren er niet als de moeders
met hun kinderen boeken lazen. In die situaties was het taalgebruik
van de moeders complexer dan tijdens het vrije spel. Dit feit, samen
met het gegeven dat jonge kinderen in arbeidersgezinnen minder met
boeken in aanraking komen, zou volgens Snow wel eens kunnen betekenen dat klasseverschillen kunnen worden verkleind door moeders
uit de arbeidersklasse aan te moedigen samen met hun kinderen boeken te lezen. Die aanbeveling wordt verder ondersteund door de uitkomsten van compensatieprogramma's, waaruit bleek dat in de succesvolste van deze programma's de moeder wordt getraind haar kind
speciale cognitieve ervaringen te bieden.
Bus, Van IJzendoorn, Pellegrini en Terpstra voerden een metaanalyse uit op basis van een kleine dertig publicaties die zijn verschenen over de effecten van voorlezen thuis op de ontwikkeling van geletterdheid van kinderen.34 Aanleiding was onder meer de hiervoor al
geconstateerde scepsis van Otter over de relatie tussen lezen thuis en
op school. Zij vonden in totaal 29 publicaties en inventariseerden de
aangetroffen effecten op de taalontwikkeling, op de leesprestaties en,
in recentere studies, op maten voor ontluikende geletterdheid. De
meta-analyse toonde aan, dat voorlezen een positieve uitwerking heeft
zowel op taalontwikkeling als, in iets mindere mate, op leesvaardigheid en ontluikende geletterdheid. Voorlezen is in hun ogen dan ook
een goede voorspeller van leesprestaties op school. Het effect ervan
vergelijken de onderzoekers met dat van foneembewustzijn op leesvaardigheid, al trekken ze daar niet meteen de conclusie uit dat voorlezen in arbeidersgezinnen, bijvoorbeeld in de vorm van interventieprogramma's, ook zou moeten worden gestimuleerd.
In een latere studie peilden Bus en Van IJzendoorn, naast de in33· C. Snow, A. Arlman-Rupp, Y. Hassing, J. Jobse, J Joosten & J. Vorster, 'Mothers'
speech in three social classes', 3oumal ofpsycholinguistic Research, 15 (I976) nr. I,
pp. I-20.

34· A.G. Bus, M. van IJzendoorn, A. Pellegrini & W. Terpsta, 'Van voorlezen naar
lezen. Een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid',
Nederiands njdschn#voor opvoeding, vonning en onder«is, Io (I994) nr. 3, PP· I57-175·
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vloed van gehechtheid, ook die van sociaal-economische klasse op het
voorlezen aan 3-jarige kinderen, gecombineerd met een maat voor frequentie van voorlezen.35 Ze vonden in de lagere sociale klassen zowel
ouders die frequent als ouders die niet frequent voorlazen, van de
hogere klasse kwamen ze in hun bestand geen ouders tegen die niet of
nauwelijks voorlazen aan hun kind. Het bleek dat veilig gehechte kinderen thuis frequenter werden voorgelezen dan minder veilig gehechte kinderen. Frequentie van voorlezen bleek grotere verschillen
tussen de drie groepen op te leveren dan sociale klasse op zichzelf. De
discussies in de niet frequent voorlezende categorie (lage S E S) duurden langer en waren vaker irrelevant (meestal om de aandacht van de
afgeleide kinderen opnieuw op het boek te vestigen). Bij de frequent
voorlezende groepen was het aantal inferenties dat werd gemaakt tijdens het voorlezen het enige significante verschil tussen de verschillende milieus. Moeders uit de hogere klasse onderbraken voor uitleg
vaker dan moeders uit de lagere klasse.
Een in aanpak vergelijkbare metastudie van Blok is gericht op de effecten van voorlezen op school aan jonge kinderen. 36 Blok verwacht van
voorlezen op school minder effect dan van voorlezen thuis, meer effect
op mondelinge taalverwerving dan op schriftelijke vaardigheden, en
meer effect naarmate er meer gelegenheid is tot interactie, de groepen
kleiner zijn en de frequentie van voorlezen groter. Uit een totaal van 63
studies die een zoektocht op grond van enkele Engelstalige trefwoorden opleverde, selecteerde Blok er uiteindelijk I 2 die empirisch
onderzoek presenteerden, waarin een controlegroep aanwezig was,
een minimum aantal van tien kinderen en die handelden over kinderen tot 8 jaar. Driekwart van de I2 studies betrof ongetwijfeld een
gevolg van het gehanteerde zoeksysteem - Amerikaans onderzoek
naar effecten van voorlezen op de kleuterschool en het merendeel ging
over kinderen 'at risk: Blok vermeldt dat bijna alle studies weinig expliciet zijn over hoe er precies werd voorgelezen. Zelf is hij overigens
weinig precies over wat er nu echt in de verschillende studies is gemeten, hij beperkt zich tot de tweedeling mondelinge taalontwikkeling en
lezen. Gelet op de titels in zijn literatuuroverzicht ging het in de meeste gevallen om vocubulair en begrip van verhalen. Blok vond inderd@ad een significant effect van voorlezen op de mondelinge taalvaar.digheid, en op de combinatie van mondelinge taalvaardigheid en
lezen. Het effect op de leesmaten alleen was klein en niet significant.
-

35· A. Bus & M. van IJzendoorn, 'Mothers reading to their 3-year-olds: The role of
mother-child attachment security in becoming literate', Reading Research Quarterly,
30 (I995) nr. 4, PP· 998-I0I5·
36. H. Blok, 'Voorlezen op school aan jonge kinderen. Een review', Pedagogische
Studian, 74 (I997), PP 233-248.
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Bloks conclusie is tamelijk somber: voorlezen op school heeft een
middelmatig effect op mondelinge taalvaardigheid en een zwak effect
op de leesontwikkeling van kinderen. Dit is volgens hem een te smalle
empirische basis om luid te verkondigen dat voorlezen op school
effectief is. Blok zou wel eens pessimistischer kunnen zijn dan nodig
is: op de eerste plaats zijn de effecten die ook hij vindt positief, zij het
met name voor de leesmaten in beperkte mate. Maar wanneer Blok
'free recall' als maat voor tekstbegrip van kleuters minder gestandaardiseerd noemt dan een maat voor het domein lezen, houdt hij bij de
beoordeling van de instrumenten in de gerapporteerde studies geen
rekening met de factor leeftijd. Verder gaat hij zo goed als voorbij aan
kwalitatieve argumenten ten gunste van het voorlezen. Desondanks
bleefeen klein aantal zaken ook in het perspectiefvan zijn meta-studie
interessant. Weliswaar bleek het effect volgens zijn verwachting groter
naarmate de groep kleiner was, maar het viel ook groter uit naarmate
de sociale klasse van de kinderen lager was en naarmate de selectie van
de voor te lezen boeken gerichter was afgestemd op een specifiek doel.
Dat roept de vraag op waarom Blok twee publicaties 'terzijde heeft
geschoven' over 'onderzoek onder uitsluitend migrantenkinderen'.
Juist voor deze kinderen kan het voorlezen op school de eventuele absentie van het voorlezen thuis alsnog compenseren in het licht van de
genoemde studie van Snow, of van de effectstudies van Appel
en Vermeer, waarin bovendien sprake was van een doelgerichte selectie van boeken. De scepsis van Blok ('Het is te hopen dat de onderhaVige review geen aanleiding zal geven tot de voldane constatering dat
voorlezen op school gunstig is voor de mondelinge taalontwikkeling
van kinderen') gaat dus zowel voorbij aan de mogelijke effecten van
het voorlezen op school bij kinderen die daar van huis uit niet of veel
eerder

minder mee in aanraking zijn gekomen, als aan die van het voorlezen
van teksten die met zorg zijn afgestemd op de inhoudsdomeinen van
het onderwijs.

9.4. EFFECTEN VAN ILLUSTRATIES

Of illustraties moeten worden beschouwd als faciliterende contextvariabelen, zoals Elley en Mangubhai impliciet veronderstellen, is in
de literatuur van de afgelopen jaren vaak een punt van discussie
geweest.

De controverse daarover kan worden geplaatst in het kader van
twee verschillende visies op het lezen: de 'focal-attention-hypothesis',
die aanneemt dat leren lezen afhankelijk is van aandacht voor de
orthografische stimuli, en een psycholinguistische visie die veronderstelt, dat leren lezen het leren verwerken en selecteren is van informa-
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tie op semantisch, syntactisch en orthografisch niveau.37 Volgens het
eerste gezichtspunt leiden illustraties af van de aandacht voor orthografische structuren, volgens het tweede vormen illustraties een bron
van contextuele en semantische informatie voor beter tekstbegrip.38
De eerste hypothese is vooral onderzocht aan de hand van herkenning
van afzonderlijke woorden binnen het aanvankelijk lezen, de tWeede
veel meer op basis van tekstbegrip in een latere leerfase.
Samuels vond bijvoorbeeld dat eersteklassers na een serie oefensessies meer woorden hadden geleerd, wanneer ze geen plaatjes erbij
hadden gehad tijdens het oefenen.39 Laman en Bakker vonden dat
resultaat in een replicatie-onderzoek wederom, maar ze wijzen er in de
discussie op dat de groep zonder plaatjes in de oefenfase steeds feedback vroeg en kreeg van de proefleider, in plaats van plaatjes.4° Nader
onderzoek zou volgens hen kunnen uitwijzen hoe plaatjes die feedback kunnen overnemen. Kooreman bestudeerde met behulp van een
experiment, ofleren lezen zonderplaatjes totbetere resultaten zou leiden, maar dat werd niet bevestigd.4I
Meer uiteenlopend onderzoek is verricht naar de rol die illustraties
vervullen bij het lezen van tekst doorgeverderde lezers. Peeck voerde
een drietal experimenten uit bij vierdeklassers (groep 6), die teksten
met en zonder plaaties moesten lezen.42 Een dag en een week later
werd de twee groepen leerlingen een aantal vragen voorgelegd. Peeck
vond onder meer, dat vragen over met plaatjes geillustreerde tekstfragmenten significant beter werden beantwoord door de experimentele groep, maar niet de vragen over de niet-geillustreerde tekstfragmenten.
Rusted en Coltheart voerden een soortgelijk experiment uit.43 Ze
boden 9-jarigen tekstpassages met of zonder illustraties aan en lieten
het verhaal daarna twee keer navertellen. Zij stelden vast dat de aanwezigheid van plaatjes het navertellen van zowel geillustreerde als
37· D.R. Donald, 'The use and value of illustrations as contextual information for
readers of different progress and development levels', Bnrish.Journal ofEducational
Psychology, 49 (I983), PP· 282-289.
38. E. Gibson & H. Levin, The Psychology of Reading. Cambridge, Mass. (MIT Press)
I975, PP. 3I2-3I4.
39. S.J. Samuels, 'Attentional process in reading: the effect ofpictures on the acquisition ofreading responses',lournal ofEducan'onal Psychology, 58 (I 967), PP 337-342.
40. S.M. Laman en DJ. Bakker, 'De invloed van illustraties op het leesleerproces',
Pedagogische Studian, 48 (I97I), pp. 303-308.
4I. H. Kooreman, 'Plaatjes bij het leren van woorden, ja ofnee?', Pedagogische
Studun, 49 (I972),pp 455-47I.
42. J. Peeck, Plaaoes in tee,pmcessen (diss. Utrecht). Elinkwijk I972; J Peeck,
'Retention of pictorial and verbal content of a text with illustrations',Journal of
EducationalPsycholog, 66 (7974), PP· 880-888.
43· J. Rusted en M. Coltheart, 'Facilitation of children's prose recall by the presence
ofpictures', Memory & Cognition, 7 (1979)' PP' 354-359·
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niet-geillustreerde tekstfragmenten deed toenemen in vergelijking
met proefpersonen die geen plaatjes kregen.
Donald onderzocht de tegenstrijdige claims van de 'focal-attention'-hypothese (illustraties leiden af van woordherkenning) en de
'contextual'-hypothese (illustraties vormen een bron van semantische
informatie bij het lezen van lopende tekst) op hun houdbaarheid. Hij
liet I 20 goede en zwakke lezers van twee leesniveaus (van 7 en 9 jaar)
korte verhaaltjes met ofzonder illustraties lezen en vergeleek de resultaten op accuratesse, verwerkingsstrategie en tekstbegrip. De resultaten bevestigden in het algemeen de contextuele hypothese, met uitzondering van die voor de goede lezers van de oudste groep. Blijkbaar
hadden deze lezers de illustraties niet meer nodig. Voor de zwakke
lezers bleken de resultaten niet over de hele linie positief.44
Het mogelijk faciliterende effect van de illustraties op tekstbegrip
en taal leren wordt vooral verklaard vanuit het feit dat illustraties een
context creeren, dat ze motiveren en een actieve verwerking van de
ttkst bevorderen. Verschillende auteurs wijzen er echter ook op dat
aard, kwaliteit en samenhang van de illustraties met de tekst in dit
geheel een doorslaggevende rol spelen. Peeck vond bijvoorbeeld, dat
wanneer de illustraties strijdig waren met de tekst de leerlingen de
informatie uit de illustraties onthielden en niet die uit de tekst. Donald
vond, dat vooral zwakke lezers teveel ofzelfs alleen maar steunden op
de illustraties, en de informatie daaruit te weinig konden betrekken op
de orthografische gegevens.
Willows en Houghton verdiepten zich uitvoerig in de theoretische
en empirische aspecten van psychologisch onderzoek naar geillu-

streerd leermateriaal.45 Het leeuwendeel van het onderzoek betreft de
effecten van illustraties op het onthouden van tekstfragmenten. Veel
minder studies handelen over de invloed van illustraties op het begrijpen van tekstfragmenten en ook is er minder onderzoek gedaan naar

het onthouden van teksten in hun geheel.
Pressley en Miller bieden een overzicht van recente studies naar
effecten van illustraties op het begrijpen en onthouden van proza door
kinderen.46 Zij vragen zich daarbij af of de steun bij leerprocessen
anders verloopt naargelang van de typen illustraties, en hoe die het
leerproces precies ondersteunen. Voor illustraties die in hoge mate
redundant zijn met de tekst, kwamen duurzame en constante effecten
aan het licht. Alle beschikbare studies overziende blijkt een gecombi44· D.R. Donald, 'Effects of illustrations on early oral reading accuracy, strategies and
comprehension', British.7ournal ofEducationalPsycholoD, 49 (I979), PP· 282-289.
45· D.M. Willows en H.A. Houghton (eds.), 77:e Psychology of mustration. Decl I,
New York (Springer-Verlag) I987.
46. M. Pressley en G.E. Miller, 'Effects of Illustrations on Children's Listening
Comprehension and Oral Prose Memory', in: ibidem, pp. 87-I I.4.
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neerde verbale en pictoriale aanbieding superieur aan een herhaalde
verbale aanbieding. Op dit punt vinden Pressley en Miller verder
onderzoek om de invloed van visuele ondersteuning vast te stellen,
dan ook niet nodig.
lets minder ondubbelzinnig waren de uitkomsten van onderzoek
naar effecten van 'particle illustraties: Bij experimenten met beeld dat
slechts anticipeerde op een gedeelte van de tekst (meestal empirisch
gemanipuleerd door een onderdeel van een illustratie weg te laten),
bleken de resultaten afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de
kinderen en de complexiteit van de tekst. Niet complete afbeeldingen
ondersteunden het leren en onthouden van de tekst nog steeds wanneer de kinderen wat ouder waren en de tekst niet te moeilijk was.
De gevonden resultaten passen over het algemeen in de 'dualcode'-theorie van Paivio over het geheugen: het benutten van twee
geheugensporen, zowel een verbaal als een nonverbaal, is bij het aanbieden van leerstof beter dan 66n zo'n spoor, indien het de bedoeling
is dat de informatie beklijft.47
Peeck neemt in een grondige verkenning van uiteenlopend onderzoek eveneens consensus waar over het feit dat illustraties het onthouden van tekst positief beinvloeden.48 Veel minder onderzocht werd
echter de motivationele en attenderende functie van illustraties en
hun faciliterende rol bij het begrijpen van een tekst. Dat laatste is volgens hem waarschijnlijk het gevolg van de toename van interesse
dankzij de illustraties, waardoor cognitieve energie en tijd vrijkomt
voor het lezen en bekijken van de tekst, voor de semantische verwerking en voor het activeren van relevante voorkennis ten behoeve van
het tekstbegrip van de lezer.
Bovenstaande studies geven blijk van een toenemende interesse in
de rol die illustraties spelen in leerprocessen en in leermethodes. Niet
alleen voor het ongeletterde kind dat aanschouwelijk onderwijs nodig
heeft, maar ook voor een ouder publiek.
Van't Klooster constateerde bij een nieuwe generatie geschiedenismethodes een verhouding van 40% beeldlaag en 60% verbale laag.49
Die toegenomen behoefte aan het pictoriale element ziet hij onder
meer bepaald door het multifunctionele gebruik van methodes als
lees- en instructieboek, kijk- en voorleesboek en ook als naslagwerk.
In die pluriforme rol van het leermiddel als tijdelijk vervanger van de

47· A. Paivio, Mental representations: a dual coding approach. New York (Oxford
University Press) I986.

48. J. Peeck, 'The Role of Illustrations in Processing and Remembering Illustrated
Text', in: ibidem, pp. II5-I5I.
49. Th. van 't Klooster, De Tedbatk in Term nen. Een descnptiefen exploratief-expenmenteel onderzoek naar criteria en conventies inzake het grafisch gebmik van tijdbalken in het

basisonder«is. Doctoraaiscriptie Letterenfaculteit KUB. Tilburg I990.
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decent vervult het plaatje een belangrijke bemiddelende rol bij het
leren en bij het oplossen van problemen.
Vanwege de toegenomen integratie van woord en beeld in leermiddelen wordt de laatste tijd steeds vaker positieve aandacht gevraagd
voor het emancipatoir potentieel van het beeld in onderzoek en onderWijs.

Duchastel en Waller pleiten voor de ontwikkeling van een illustratieve grammatica, die leert plaatjes in verband te brengen met hun
potentiifle effecten op lezers.50 Zij onderscheiden daarbij een attentionele rol, omde aandacht van de lezerte wekken en ook vast te houden,
een explicatieve rol, om met plaatjes over te brengen wat verbaal niet
kan, en een retentionele rol, om iets beter te onthouden.
Levin, Anglin en Carney verwachten van plaatjes diverse functionele bijdragen aan cognitieve verwervingsprocessen: in representatieve zin concretisering van de tekst, in organisatorische zin ordening en
coherentie van de tekst, in interpretatieve zin verheldering van moei-

lijk te begrijpen passages en abstracte concepten, en tenslotte in transformatieve zin verlichting van het geheugen.5I
Winn ziet een sterk verbaal georienteerde schooltraditie als sta-inde-weg voor grafische voorstellingen die cognitieve leerprocessen
kunnen stimuleren zoals visuele clustering of mentale verbeelding.52
Vooral kinderen met een sterk ontwikkelde rechterhemisfeer, die geschikter zou zijn voor het verwerken van ruimtelijke informatie, zouden daar baat bij kunnen hebben. Als informatiedragers stellen plaatjes bovendien in staat tot simultane verwerking van betekeniselementen, in tegenstelling tot woorden, die een successieve verwerking vereisen. Winn stipte ook het grote herkenningsvermogen van plaatjes
aan, die in het kader van geheugenmodellen een superioriteitseffect te
zien geven.
Dat alles vraagt om expliciete aandacht voor visuele geletterdheid,
die een veel minder vanzelfsprekend verwervingsproces impliceert
dan veelal wordt aangenomen. Er is dan ook te weinig bewuste belangstelling in het onderwijs voor de productie en interpretatie van
grafische communicatie, ondanks het zo massaal gebruik van het

beeld in het onderwijs.
De hernieuwde aandacht voor de rol van het plaatje en van het
beeld in het onderzoek naar lees- en leerprocessen, biedt steun aan het
50. P. Duchastel & R Waller, 'Pictorial illustration in instructional texts', Educational
Technology, I9 (I979)' PP' 20-25·
5I. R.L. I.evin, G. Anglin & R. Carney, 'On Empirically Validating Functions of
Pictures in Prose', in: Houghton & Willows (eds.), The Psychology of Rlustration (n. 45),
dee12, I987, PP· 5 I-85.
52. B. Winn, 'Charts, Graphs, and Diagrams in Educational Materials', in: ibidem,
deel I, pp I 52-I98.
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pleidooi van prentenboekenmakers om te breken met het negatieve
imago van plaatjes in literaire socialisatieprocessen zoals Joke van
Leeuwen dat bijvoorbeeld deed:
'Prentenboeken, zo was lange tijd het idee, waren bestemd voor de
ongeletterde kleuter. Hoe beter je leerde lezen, hoe minder plaatjes je
boeken behoefden. En stripboeken waren minderwaardige lectuur.
Een kind zou er lui van worden, omdat er zo weinig te lezen viel. Alsof
kijken per definitie een luie bezigheid is.'53

9.5. SAMENVATTING EN DISCUSSIE

In hoofdstuk 8 werd beargumenteerd, dat er vele redenen kunnen zijn
het kinderboek en het prentenboek in het bijzonder een plaats te geven
in het onderwijs. Daarbij werd ingehaakt op de verschillende gebruiksmogelijkheden die het genre in zijn veelvoudigheid biedt voor
verschillende categorie8n leerlingen, op diverse kenmerken die uiteenlopende leervaardigheden zouden kunnen ondersteunen en op
ervaringen van gebruikers met prefitenboeken in het onderwijs.
Die overwegingen vormden in wezen de rationale achter het in
I992 uitgevoerde interventieproject, dat in de volgende hoofdstukken
wordt beschreven. Veel van de research die pas daarna ter beschikking
is gekomen blijkt op veel punten de eerder verwoorde standpunten te
bevestigen.
Samenvattend kan worden gesteld dat het kinderboek en vooral dat
wat luistert naarhet adagium'wat heb je aan een boek zonder plaatjes'
(Alice in Wonderland), een belangrijke bijdrage kan leveren aan goed
onderwijs voor allen. Dat kinderen die thuis veellezen en/ofveel worden voorgelezen, daar op school profijt van hebben, kan over het algemeen, zoals de meeste van de in dit hoofdstuk besproken studies bevestigen, inmiddels als bekend worden verondersteld. Expliciet genoemd worden bijvoorbeeld resultaten op het gebied van vocabulaire,
syntaxis, leesbegrip, concepten over geschreven taal, productieve taalvaardigheden, kennis van de wereld, fantasie en waardering voor literatuur.
Dat het reserveren van tijd voor het vrije lezen minstens zo'n groot
effect blijkt te hebben op de ontwikkeling van leesvaardigheid en
enkele andere schoolse vaardigheden als wat regulier op het program-

ma staat, is minder algemeen aanvaard. Toch komt ook uit de overzichtsstudies van zowel Dickinson als Krashen en uit de studies van
bijvoorbeeld Elley, van Elley en Manghubai, van Morrow en Feitel53· Joke van Izeuwen, 'Beelden onder woorden', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk
(red.), Spee,punt Lezen. Tilburg (Zwijsen) I987, PP· 205-2 I6.
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son of van Appel en Vermeer naar voren dat het effect daarvan op de
ontwikkeling van leesvaardigheid en taalvaardigheid minstens zo
groot, zo niet groter mag heten, zeker als de interventies van iets langere duur zijn. Kennelijk kan er een ontwikkeling in gang worden gezet van niet alleen een toenemende literaire competentie, maar ook
van andere competenties, waarbij die positieve effecten, zoals Stanovich treffend samenvatte, geenszins hoeven beperkt te blijven tot diegenen die al goed zijn bedeeld wat betreft leesvaardigheid eWof ervaringen met boekgebruik.
Deze gegevens zijn bemoedigend, zeker wanneer daarmee een weliswaar niet nieuw, maar in tijden van de effectieve schoolbeweging
enigszins uit de gratie geraakt ideaal weer op de agenda mag worden
geplaatst: het onderwijs als instantie voor emancipatie en cultuurspreiding.
Interessant is het vooral om te zien dat de diverse onderzoekers de
gevonden effecten toeschrijven aan aspecten als affectieve betrokkenheid, ondersteunende illustraties, pregnante context, aandacht trekken en vasthouden, nieuwheid, humor, cognitief conflict, verrassing,
frequentie, begeleidende interactie, accent op semantiek, actieve en
diepe verwerking, voorkennis oproepen en diverse cognitieve verwerkingsfuncties. Sommige van die aspecten hebben onmiddelijk betrekking op de kwaliteiten van tekst en/of beeld (verrassing, humor, pregnante context), andere op leersituatie en verwerkingsproces (aandacht vasthouden, voorkennis oproepen, diepe verwerking, 'dualcode') en nog weer andere op de samenhang daartussen en de begeleidende rol van de docent.

Het prentenboek lijkt een aantal van die kenmerken prachtig te verenigen. Tekst en beeld spreken elk voor zich een vermogen aan (het
verbale resp. het beeldende) en weten, elk voor zich en gezamenlijk,
de gebruiker op twee manieren nieuwsgierig te maken en in de ban te
houden. Blijkbaar creaert de combinatie van tekst en beeld een context die uitnodigt tot een diepere vorm van verwerking, die het langer
beklijven van het aangebodene vergemakkelijkt. De op elkaar inspelende kenmerken van tekst en beeld zorgen voor een adequate vorm
van redundantie, dus voor onthoudbaarheid en vaak ook voor enigerlei vorm van reflectie.
Waar Paivio van mening is dat een dual-code-theorie van het geheugen bestaansrecht heeft en Pressley en anderen deze theorie in het
aanspreken van twee geheugensporen effectiever achtten dan een van
tweemaal hetzelfde verbale spoor, is het prentenboek als dual-codemedium een potentiele kandidaat voor stof die moet beklijven. Hoe
geraffineerd twee geheugensporen door het lees- en kijkproces in het
prentenboek worden geYntensiveerd aan de hand van wederzijdse
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inperkingen en overlappingen van tekst en beeld liet Nodelman zien,
zoals we in hoofdstuk 4 naar voren brachten.
De gedachte van een meersporig aanbod sluit ook mooi aan bij wat
Gardner in verscheidene publicaties heeft geopperd over de aard en
ontwikkeling van de intelligentie, onder meer in Frames of Mind, een
theorie die hij elders handen en voeten probeerde te geven in wat volgens hem goed onderwijs zou moeten zijn.54 Hij herinnert eraan dat
intelligentie geen enketvoud is maar meervoud, dat niet alle vormen
van intelligentie en intelligent gedrag zich in eenzelfde lijn en op
dezelfde wijze ontwikkelen en dat het onderwijs er goed aan zou doen
iets minder exclusief in te spelen op wie begiftigd is met een vooral verbaal-logisch georiEnteerde intelligentie. Hij pleit dan ook voor pluralistischere vormen van onderwijzen, waardoor ook de andere vermogens van de menselijke geest zoals de beeldende, de spatiele of de
sociale intelligentie op de proef zouden worden gesteld. In dat verband knoopt hij aan bij de experimentele school van Dewey, waarin de
school een gemeenschap is voor de leerlingen met gemeenschappelijke taken in en rond het schoolcurriculum. Gardner zet de traditie van
een meester-gezel-leerstelsel en van handelend leren voort in een
hecht samenwerkingsverband van een aantal projectscholen met musea in de streek.

Van der Leij heeft zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten
over het nogal verbalistisch georilnteerde onderwijs dat, gelet op het
genetisch bepaalde verschil tussen een alpha- en een bBta-aanleg, bij
de b8ta-leerlingen, die met taal en lezen minder goed uit de voeten
kunnen, onevenredig aanslaat. Die leerlingen, in het bijzonder de dyslectici met een b6ta-profiel, krijgen dus veel minder kansen om zich
van hun sterkste zijde te laten zien en in het curriculum de normaal
ontwikkelde visueel-ruimtelijke kant te etaleren.55
Maar we hebben in het voorgaande ook tegenstemmen aan het
woord gelaten als die van Blok, Knulst en Kraaykamp, Otter en Postman. Tussen hun bevindingen en die van Krashen, Elley, Elley en
Manghubai, Stanovich, Appel en Vermeer of Bus en IJzendoorn loopt
een kloof parallel aan de 'great divide' die de samenleving op het terrein van leesgewoonten te zien geeft. Van de eerste onderzoekers gaat
een ontmoedigend effect uit, van de anderen de hoopgevende suggestie dat er wat aan de grote culturele en maatschappelijke verschillen
valt te doen. Maar behalve in maatschappelijk perspectief is er ook een
verschil in empirische en theoretische fundering.
54· H. Gardner, Frames OfM,nd. 71:e Tlzeog ofMult,Ple InteUigences. Londen (Harper
Collins) I983; H Gardner, The Unschooled Mind: How ChiWren 77:ink and Hom Schools
ShoWd Teach. New York (Basic Books) I99I.
55· A. van der Leij, 'De tragiek van het gesloten boek', in: H. van Lierop-Debrauwer
e.a. (red.), De kunst van het lezen. NBLE, Den Haag I994, PM 23-3I.
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In empirische zin is er reden om de vermindering van de leestijd in
het periodiek TBo-onderzoek van het s c p e n i n d e dagboekregistraties van Otter gedeeltelijk als een artefact te zien van het onderzoek. In
theoretisch opzicht wordt in beide situaties een leesopvatting gehanteerd die lezen beperkt tot de diverterende variant (van echte boeken)
en die het onderwijs in lezen op school scheidt van het vrije lezen thuis.
In die opvatting van het s c p en deels ook van Otter is er voor de overheid weinig speelruimte om leesbevordering tot een zinvol beleidsinstrument te maken.
In een geintegreerde opvatting van beide leesdomeinen, met participatie in literaire en culturele activiteiten, komen er zowel op school
als in het gezin echter extra kansen op 'print exposure', terwijl de wisselwerking die dan mogelijk is, volgens Stanovich elk van beide kan
versterken. Scholen met kinderen Uit gegoede milieus zullen hier eerder iets in zien dan scholen met kinderen in achterstandsituaties. Dat
kan bijdragen tot een culturele tweedeling, met het Mattheuseffect
dat de rijken van de leesbevordering rijker worden en de armen er niet
of nauwelijks van profiteren.
Er zijn dus goede argumenten om met leesbevordering de kloof te
willen dichten, zoals de toenmalige minister van WVC d'Ancona dat in
de Letterenbrief schreef, tussen een nieuwe klasse van 4haves', de
'knows', en van 'have-nots', de nieuwe 'know-nots:
Stanovich merkte de steeds groter wordende afstand op tussen
lezers en niet lezers als gevolg van de elkaar versterkende elementen
van leesvaardigheid, leeservaring en leesomgeving, die in hun wisselwerking zorgen voor een mogelijk opwaartse of neerwaartse spiraal
van leesvaardigheid en leeservaring. Het prentenboek zou wel eens
een fraaie tegenhanger kunnen zijn voor dat door Stanovich zo gevreesde effect in neerwaartse richting. Immers ook bij het prentenboek kan, het voorgaande indachtig, worden gesproken van elkaar
versterkende elementen zoals app61 op de lezer, interesse opwekken,
aandacht vasthouden, tekst en beeld in een groot contextueel verband
plaatsen en diepe verwerking van semantische inhouden die, gezamenlijk en in wisselwerking, eveneens voor een spiraalwerking zouden
kunnen zorgen, zij het in dit geval die van het hinaufesen.
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HOOFDSTUK IO

Opzet en uitvoering van het project
'Elke dag een prentenboek'

IO.I. INLEIDING

In hoofdstuk 9 werd de achtergrond van het interventieprogramma
beschreven, vooral in relatie tot vergelijkbaar onderzoek naar de invloed van het gebruik van (prenten)boeken op specifieke leerprestaties. Cruciaal voor dit interventieprogramma is de afstemming van het
geselecteerde corpus (prenten)boeken op de leerstofals een spannende draai daaraan, een onverwacht perspectief daarop of nuttige toepassing daarvan.

Dat selectiecriterium dwong zowel bij opzet en uitvoering van het
interventieprogramma als bij het begeleidend evaluatie-onderzoek tot
een verdere beperking. Aanvankelijk was het de bedoeling ter illustratie van het pluriforme karakter van het prentenboek het interventieproject uit te voeren in groep 3 bij de vakken lezen en rekenen, en in
groep 4 bij enkele zaakvakken. Een zorgvuldige evaluatie zou in de
experimentele conditie zowel als in de controle-conditie echter niet
alleen verplichten tot scholen die werkten met dezelfde, oftenminste
qua inhoud vergelijkbare, methode voor aanvankelijk lezen, rekenen,
biologie of geschiedenis, maar ook representatieve en methodisch onafhankelijke toetsen vereisen op al die vakgebieden. Zulke toetsen
ontbreken voor de zaakvakken en zo er al twintig scholen zouden zijn
te vinden die in groep 4 aandacht schenken aan biologie en geschiedenis, dan toch niet met dezelfde of vergelijkbare methodes. Dat alleen
al dwong er toe de uitvoering van het experiment tot groep 3 te beperken, een beperking die eveneens werd ingegeven door de te verwachten intensiviteit van de dataverzameling en -verwerking.

In dit hoofdstuk wordt de concrete uitwerking en uitvoering van het
interventieprogramma beschreven, alsook de opzet en uitvoering van
het begeleidend evaluatie-onderzoek. Achtereenvolgens komen aan
bod de concretisering en organisatie van het interventieprogramma
(§ Io.2), de opzet van het evaluatie-onderzoek (§ Io.3) en de onderzoeksinstrumenten C § Io.4).
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IO.2. OPZET EN ORGANISATIE VAN HET INTERVENTIEPROGRAMMA

De beoogde interventie vond, zoals gezegd, plaats in aansluiting op
aanvankelijk lezen en rekenen, twee vakgebieden met een centrale
positie in het curriculum van groep 3.
Voor het vak rekenen werden op de deelnemende scholen verschillende methodes gebruikt: Operatoir rekenen (Zwijsen), Wereld in getallen (Malmberg) en Taltaal (Dijkstra, Zeist). De eerste methode werd
op de meeste scholen gebruikt, de tweede op een kleine minderheid en
de derde slechts op 66n school. Om een vergelijkbaar gebruik van de
prentenboeken mogelijk te maken bij de genoemde methodes, werden
diverse domeinen onderscheiden van het kerncurriculum voor rekenen en wiskunde in het totaal aan methodes dat toen op de markt was.
Dat resulteerde in het invoeringsprogramma Reken op prentenboeken
waarin alle toen beschikbare methodes op de algemene noemer werden gebracht van de gemeenschappelijke leerstofdomeinen met het
oog op de voor gebruik te annoteren prentenboeken, zoals dat in
hoofdstuk 8 werd verantwoord.
Voor het vak aanvankelijk lezen maakten alle deelnemende experimenteerscholen gebruik van de methode Veihg leren lezen. I Dat is niet
zo verwonderlijk, want deze methode werd ten tijde van de uitvoering
van het interventieprogramma door ongeveer 85% van de basisscholen in Nederland gebruikt.
De leerstof voor groep 3 omvat twaalf leerstofkernen (thema's),
waarin op basis van een inleidend verhaal kernwoorden worden geintroduceerd (boom, roos, vis enz.) als houvast voor het aanleren van de
principes van de alfabetische schriftcode. Een groot deel van de leertijd zijn leerlingen uit groep 3 Op diverse manieren bezig met de leerstofkernen, in de vorm van bijvoorbeeld auditieve analyse- en synthese-oefeningen, het maken van werkbladen, het lezen en schrijven van
de kernwoorden, het werken met de letterdoos of met de speelleesset
bij de methode. Zelfstandig kijken en'lezen' in boeken blijft vooral in
de eerste periode gewoonlijk beperkt tot series als Botjes, Wolkjes of
Stepboek», die qua (lees)woordenschat en moeilijkheidsgraad van de
te lezen woorden direct aansluiten bij de inhoud van de methode.
Overigens zijn er sinds de interventie heel wat series voor beginnende
lezers bijgekomen.
Ook hier gaven prentenboeken uitzicht op buitenschools aanbod in
directe aansluiting op de genoemde leerstofkemen. Bij elke leerstofkern uit de methode werden prentenboeken en eerste leesboekjes
I. C. Mommers e.a., Veilig leren lezen. Structuurmethode voor het aanvankelkk leesonderwlis. Tilburg (Zwijsen) I990.
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gekozen met hetzelfde thema of een zinvolle variatie daarop. Het kon
zowel fictie als non-fictie betreffen, het laatste bijvoorbeeld in de vorm
van titels uit de informatieseries voor jonge kinderen, te weten Dek#k-

doos ofMini-informatie (De Ruiter).
Zo vielen bij leerstofkern 2 uit de methode, die met het klassieke
verhaal van Sneeumwitie onder meer geboorte en jaloezie tot onderwerp heeft, behalve enkele prentenboekversies van Sneeuwwitje, ook
uitwerkingen van het thema te genieten als De 04fant en de krokodilvan
Max Velthuijs, Het allennooiste ei van Helme Heine of De gestoIen
spiegel van Lydia Postma. Bij de leerstofkern 'Klein Duimpje' (over
sprookjes en reuzen) bijvoorbeeld De puike postbode van Ahlberg of
Joris en de bonestaak van Toni Ross. Bij de leerstofkern 'De bibliotheek' bijvoorbeeld Ik hou van boeken van Anthony Browne, Een noom

op school van Corrie Hafkamp, Naar de bibliotheek uit de serie De kilkdoos, of Een boek maken uit de serie Mini-informatie.

Anders dan bij het rekenonderwijs werd er voor annotaties verwezen naar een eerdere selectie van (prenten)boeken ten behoeve van
het Bronnenboek schatkist.2 Daarnaast kon het interventieproject aansluiten bij de traditie om bij de schoolbibliotheekdienst wisselcollecties te huren, nodig voor het aanvankelijk lezen.
In de praktijk van de interventie bleek dit onderdeel van het experiment, anders dan het gebruik van prentenboeken bij het rekenonderwijs, voor de meeste docenten nog altijd vertrouwd genoeg, wanneer
het gebruik van wisselcollecties van de schoolbibliotheekdienst had
plaatsgemaakt voor de boeken van de jeugdbibliotheek. De overstap
naar het kosteloos klassikaal lenen was niet gemaakt uit onvrede met
de wisselcollecties van het schoolbibliotheekwerk, maar uitsluitend
vanwege het gratis aanbod van boeken.3
In de evaluatie van het boekenaanbod werd de afstemming van de
prentenboeken op de achtereenvolgende leerstofkernen van de methode op prijs gesteld. Trage en vlotte kinderen kregen zo boeken op
maat, ook uitdagende. Variatie in moeilijkheidsgraad werd nadrukkelijk niet geschuwd, voorop stond steeds aard en rijkdom van de in het
prentenboek of eerste leesboekie geboden context en helderheid in
visualisering. De variatie aan titels binnen een en hetzelfde thema zou
voorlopers of laatbloeiers in het leesproces kansen moeten geven om
zelfte ontdekken welke boeken ze de baas konden, vanwege het leesgemak van een serie of een didactische reeks bijvoorbeeld. Daarnaast
zouden de kinderen moeten gaan ervaren dat er binnen een thema
altijd wel wat van hun gading was te vinden. Met de thematische een2. L. Kleisen, P. Mooren en J. Peilen, Bronnenboek Schatkist. Tilburg (Zwijsen) I99I.
3. P. Mooren, 'Integratie van jeugd- en schoolbibliotheekwerk in samenspel met de
school. Ofwaarom een salamander zijn eitjes opeet', in:
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Leesgoed,

I

(I998), pp. 3-8.

heid als gemeenschappelijke context zou een gesprek over een gelezen
boek of een andere didactische verwerking ook een interessante gezamenlijke ervaring moeten kunnen worden.
Aan zo'n collectieve noemer schort het zowel bij niveaulezen als bij
het klassikaal lenen van boeken in jeugdbibliotheek of bibliobus. Dat
verkleint op voorhand de effectiviteit van het klassikale lenen op
school. Zonder thematische overeenstemming in wat er klassikaal
wordt geleend, ontbreekt de algemene noemer waarbinnen variatie in
boekenaanbod tussen kinderen overdraagbaar blijft. Zo'n variatie
binnen een thema kan ook voor een natuurlijke herhaling van eerder
aangeboden leerstofzorgen zoals van woorden om vlotter vocabulaire
te verwerven. Zonder zo'n thematische algemene noemer in de leencollecties is de kans op een zinvolle uitwisseling van leeservaringen
aanzienlijk kleiner, omdat te veel titels in de collectie over heel andere
zaken gaan. Door deze organisatie kunnen kinderen onderling profiteren van wat ze uit die boeken hebben opgestoken in het licht van
didactische nivellering als pedagogisch motief. 4
Omdat mocht worden gevreesd dat de opzet van het interventieprogramma zou falen wanneer de deelnemende scholen veel eigen tijd
en middelen zouden moeten investeren in de bij het interventieprogramma behorende randvoorwaarden (leengelden en organisatie),
werd dankbaar gebruikgemaakt van de royale steun die zowel de
Openbare Bibliotheek Tilburg als de Brabantse Provinciale Bibliotheekcentrale boden. De Schoolbibliotheekdienst van de Provinciale
Bibliotheekcentrale bleek bereid alle voor de interventie benodigde
collecties prentenboeken tegen gereduceerde huurprijs te leveren en
de collecties voor de scholen beschikbaar te stellen. De Openbare
Bibliotheek voorzag voor een deel in de kosten.
Praktisch onuitvoerbaar zou het zijn geweest om elke deelnemende
school ten behoeve van het rekenonderwijs alle geselecteerde boeken
op hetzelfde moment ter beschikking te stellen. Dat was ook overbodig omdat de in het invoeringsprogramma onderscheiden thema's,
anders dan in Veilig Leren Lezen, niet strikt zijn gebonden aan bepaalde fasen in het leerproces. Daarom werd voor dit onderdeel een
wisselrooster opgesteld. Volgens dat rooster kreeg elke deelnemende
school een vastgestelde collectie boeken die twee maanden in de klas
kon blijven en vervolgens door de school zelf naar een volgende deelnemende experimenteerschool werd gebracht. Die aanpak reduceerde de kosten.

Bij het leesonderwijs moest vanwege de leerstofsequenties de me4. A, van der Leij, 'Tekstaanbod en leesproblemen, een verkenning op basis van
methodische motieven', in: P. Mooren en H. Verdaasdonk (red.), Spee,punt Lezen.
Tilburg (Zwijsen) I987, PP· I33-I45·
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thode Veilig Leren Lezen op de voet worden gevolgd. In overeenstemming daarmee werden wisselcollecties samengesteld en uitgeleend
aan de scholen wanneer daarvoor de tijd was aangebroken. Om daar
zicht op te krijgen werd de scholen aan het begin van het experiment
verzocht om globaal aan te geven in welke periode men bepaalde leerstofkernen van Veilig Leren Lezen (VLL) aanbod zou laten komen en
hoeveel collecties men dacht te zullen gaan gebruiken. De laatste
vraag werd gesteld, omdat scholen - zoals het in de desbetreffende
brief werd geformuleerd - 'niet allemaal hetzelfde tempo aanhouden
bij het aanvankelijk lezen. Er zijn scholen die met het oog op de kinderen waarvoor ze de zorg hebben, bewust er voor kiezen om het programma van VLL- officieel I 2 leesboekjes - in omvang in te perken.
Er zijn ook scholen waar die noodzaak, gelet op hun publiek, niet zo
groot is. Met dit verschil in fasering zal bij de samenstelling van de
VLL-Collecties rekening gehouden worden, als u globaal doorgeeft
wat uw jaarplanning is.'
Het kunnen beschikken over boeken en media in aansluiting op de
pedagogisch-didactische themata van het onderwijs vergt voor een
bibliotheekinstelling of een school collectionering op lange termijn en
investering in professionele kennis van het onderwijs. Boeken kunnen
dan uitdieping van het reguliere onderwijs bewerkstelligen en het
onderwijs kan voor verankering van die boeken zorgen.

De deelnemende leerkrachten werden schriftelijk en mondeling geYnformeerd over de bedoeling van het programma en over de beoogde
werkwijze tijdens het schooljaar. Daarbij werden de volgende afspraken gemaakt:

- De voorbereiding zou bestaan uit het doorlezen van de vooraf
aangeboden boekenlijst met annotaties;
- Indien mogelijk werd elke dag een prentenboek uit de aanwezige
collectie voorgelezen en hetzelfde prentenboek werd desgewenst
een keer herhaald voor de klas of een kleinere groep;
- Het prentenboek werd de vastgestelde periode in de Was beschikbaar gehouden voor individueel gebruik;
- De leerkracht werd de keuze gelaten welke prentenboeken hij of zij
wel ofniet zou aanbieden;
- Ook voor de verwerking in de Was werden geen bindende
afspraken gemaakt, elke leerkracht kon naar bevind van zaken
elkboek verwerken;
- De leerkrachten werd verzocht een logboek bij te houden van
voorgelezen en besproken boeken en reacties van de kinderen kort
te noteren;

- De leerkrachten zouden een aantal schoolvorderingstoetsen
(die een aantal scholen al gebruikten) afnemen of, als ze daar de
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voorkeur aan gaven, laten afnemen en de gegevens ten behoeve
van het onderzoek ter beschikking stellen.

Voor de implementatie van het interventieprogramma werd voor de
betreffende leerkrachten een informatiebijeenkomst belegd, waarin
de bedoeling van het project werd uiteengezet en de te volgen werkwijze inzake het gebruik van de wisselcollecties werd besproken,
samen met het tijdsstip en de aard van de toetsen die in de loop van het
onderzoek zouden worden afgenomen. Behalve tijdens die gemeenschappelijke bijeenkomst werden de leerkrachten ook afzonderlijk
geinformeerd over de voor hun klas gereedgemaakte wisselcollecties
en de werkwijze bij het rouleren van de collecties.

IO.3. OPZET VAN HET EVALUATIE-ONDERZOEK
VRAAGSTELLING

Centraal bij het interventieproject stond de vraag of leerlingen in
groep 3 van het basisonderwijs baat hebben bij het frequent en systematisch gebruik van prentenboeken die betrekking hebben op deelaspecten van de leerstofgebieden lezen en rekenen (zie hoofdstuk 8).
Daartoe werd nagegaan of leerlingen die deelnemen aan een interventieproject, waarin een schooljaar lang regelmatig een prentenboek
wordt aangeboden meer vooruitgaan op schoolvorderings- en intelligentietoetsen in het algemeen en toetsen op het terrein van lezen en
rekenen in het bijzonder. Concreet werden de volgende verwachtingen geformuleerd:
- Leerlingen van experimenteerscholen die deelnemen aan het
interventieproject, vertonen op toetsen voor begrijpend lezen,
woordenschat, leeservaringen, leesattitude en rekenen hogere
scores dan leerlingen van vergelijkbare controlescholen.
- De scores van de experimentele groep op toetsen die minder
verwant zijn aan de inhouden van de geselecteerde prentenboeken, zullen (ongeacht of een deel van de onderwijstijd is besteed
aan het werken met prentenboeken) niet lager uitvallen dan die
van de controlegroep. Daarbij moet worden gedacht aan intelligentietoetsen en toetsen voor technisch lezen.
DEELNEMENDE SCHOLEN

Aan het experiment namen in totaal twintig scholen deel uit het regiogebiedvan de Onderwijsbegeleidingsdienst (SBD) Tilburg. Tien scholen fungeerden als experimenteerscholen, tien als controlescholen. Bij
de selectie van de scholen speelden twee veronderstellingen een be-

langrijke rol.
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Allereerst werd er van uitgegaan dat buitenschoolse ervaringen met

prentenboeken ruim voorhanden zijn bij schoolpopulaties, waarbij
die geregelde omgang met (prenten)boeken tot de gebruikelijke literaire socialisatie van kinderen behoort. Aangenomen mag worden dat
de variatie in buitenschoolse ervaringen met prentenboeken moeilijk
traceerbaar en controleerbaar is en dat mogelijke effecten van een
interventieprogramma als het beoogde des te beter herleidbaar zijn tot
interventie-effecten wanneer het wordt uitgevoerd bij een schoolpopulatie, die van huis uit veel minder vertrouwd is met vormen van
literaire socialisatie.
Vervolgens werd ervan uitgegaan dat - ongeacht de uitkomsten van
het onderzoek - een ruime kennismaking met prentenboeken voor
kinderen die daar minder ervaring mee hebben, een positieve ontvangst zou kunnen krijgen. Vanwege dat veronderstelde onderzoeksen compensatieperspectief werd bij de selectie van de scholen het
accent gelegd op scholen uit de zogeheten Onderwijs Voorrangs
Gebieden (vanafnu aangeduid alS OV G-scholen) met een relatiefhoge
S E S -factor. De S E S -factor geeft een indicatie van de sociaal-economische achtergronden van de schoolpopulatie, op basis van het percentage leerlingen met een gewicht hoger dan I.00. Leerlingen kunnen
afhankelijk van achtergrondgegevens een leerlinggewicht krijgen vari8rend van I.00 tot I.90. Gewicht I.00 wordt gehanteerd voorNederlandse kinderen van ouders met een opleiding van mavo ofhoger, I.25
voor Nederlandse kinderen van lager opgeleide ouders, I.90 voor kinderen van laagopgeleide ouders van allochtone herkomst. De scholen
in de regio werkten met een S E s -factor. Voor berekening daarvan
wordt het percentage leerlingen met een gewicht hoger dan I.00 verdubbeld. Een school met 20% allochtone leerlingen en 20% I.25-leerlingen heeft een S E S -factor van 80, een school met 30% allochtone
leerlingen en 55% I.25-leerlingen een SES -factor van I7O.
Deze bewuste keuze voor OVG-scholen werd reliEf gegeven door
een beperkt aantal scholen zonder O V G -signatuur te selecteren, zodat
het mogelijk zou zijn om de eventuele differenti8le effecten van het
programma op verschillende schoolpopulaties en in het algemeen de
veronderstelde prestatieverschillen tussen scholen met een hoge en
een lageSES -factor in het Tilburgse onderwijsveld vast te stellen.
De S E S -factor van een school en de eventuele indicatie O V G -school
worden op jaarlijkse peildata vastgesteld. De term 'onderwijsvoorrangsgebied' wordt door de overheid gehanteerd voor stedelijke of
regionale concentraties van scholen met een hoog percentage aan Nederlandse leerlingen van laagopgeleide ouders en/of allochtone leerlingen waarvoor extra voorzieningen worden getroffen. Bij de hierna
te beschrijven selectie van scholen werd gebruikgemaakt van de op
peildatum I-2-I99I beschikbare OVG -gegevens.
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In totaal werden tWintig scholen voor deelname aan het onderzoek
uitgekozen. De selectie van experimenteerscholen en controlescholen
kwam als volgt tot stand. Er werden twaalf scholen geselecteerd met
een s E s -factor I5O ofhoger (een SES-factorwaarmee doorgaans 'zware' ovG-scholen worden aangeduid). Daarvan werden er willekeurig
zes als experimenteerscholen en zes als controlescholen aangewezen.
Op dezelfde wijze werden er nog zes (drie experimenteer- en drie controlescholen) uitgekozen met een SES -fact:ortussen Ioo en I5O, en nog
eens twee scholen met een S Es-factor lager dan IOO. De werving van
de scholen leverde geen problemen op. Slechts 66n van de aanvankelijkgeselecteerde scholen zagzondermeer van deelname af. Voor twee
scholen golden bijzondere redenen om in het geheel niet mee te doen
(betrokkenheid bij een ander nog lopend onderzoeksproject en bij het
landelijk evaluatie-onderzoek naar de effecten van Onderwijsvoorrang). Sommige als experimenteerscholen geselecteerde scholen wilden vanwege de vereiste extra tijdsinvestering hun medewerking liever
beperken tot participatie als controleschool. Voor de uiteindelijk niet
participerende scholen werd een vervanger gezocht in dezelfde, voorafbepaalde S E S-categorie, om daarmee de beoogde evenwichtige
spreiding in de S E s -factor van de scholen en het daarin verdisconteerde leerlinggewicht over beide condities te kunnen handhaven.
In tabel IO.2 staan enige feitelijke gegevens over de deelnemende
experimenteer- en controlescholen, die aangeduid worden met een
nummer. Opgenomen zijn de S E S -factor, het aantal deelnemende
klassen en het aantal deelnemende leerlingen bij de aanvang van het
onderzoek. Daarbij kan de S E s -factor als indicatie van de sociaal-economische achtergronden van de gehele schoolpopulatie, in geval van
verschuivingen of veranderingen in wervingsgebieden van scholen,
voor lagere leerjaren verschillen met hogere. Daarom wordt tussen
haakjes ook de S E S -factor van de betreffende groep 3 genoteerd (die
op dezelfde wijze is berekend als de S E s -factor, maar enkel is gebaseerd op de percentages van groep 3). Hierbij is uitgegaan van de situatie in de klas bij de aanvang van het onderzoek.
De experimenteerscholen varieerden in grootte van I29 tot 359
leerlingen, de controlescholen van 89 tot 275 leerlingen. Het percentage leerlingen met gewicht I.90 liep op de experimenteerscholen uiteen van 48% tot I5,4% en op de controlescholenvan 65% tot 7%. Een
aantal scholen bleek meer dan Ban groep 3 te hebben. Scholen met
parallelgroepen 3 konden met minstens 66n groep aan het experiment
deelnemen. Alle verkozen een integrale deelname, en geen van de
scholen trok zich in de loop van het jaar terug.
Alle geselecteerde scholen bleken, op 66n protestants-christelijke
school na, van katholieke signatuur en het toeval wilde verder dat in
beide condities ook een Jenaplanschool voorkwam.
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* Het getal van de voor groep 3 herberekende s E s -factor biedt, bij
vergelijking met dat voor de hele school, een indicatie van de veranderende
milieufactor op de school in kwestie.
TABEL IO.I. Overzicht van de deelnemende scholen per conditie
met SE s-factor, aantal groepen 3, aantal deelnemende leerlingen.

De selectie had tot gevolg dat acht van de tien experimenteerscholen
en vijf van de controlescholen deel uitmaakten van het OVG-gebiedsplan van de sBD-Tilburg en in het kader van het gemeentelijk onder-

wijsvoorrangsbeleid We achter is, mag voorgaan al van specifieke faciliteiten, zoals de Openbare Bibliotheek, gebruikmaakten. Met andere
groepen dan groep 3 namen zes experimenteer- en twee controlescholen bovendien deel aan de Landelijke Evatuatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO), waarin onderzoek wordt gedaan naar onder meer
het taal- en rekenniveau van leerlingen van groe 4,6 en 8, zowel binnen als buiten de onderwijsvoorrangsgebieden.
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De gemiddelde s Es-factor ligt bij beide condities hoger dan I 50,
het grootste aantal leerlingen in beide categorie8n wordt gevormd
door Nederlandse leerlingen van relatief laaggeschoolde ouders (leerlinggewicht I.25), een relatief groot gedeelte van de leerlingen is afkomstig uit diverse etnische groepen en Nederlandse leerlingen van
hoger opgeleide ouders vormen de kleinste groep. In hoofdstuk I I
wordt nader ingegaan op enkele achtergrondgegevens van de leerlingen van experimenteer- en controlescholen.
ONDERZOEKSOPZET

Om het effect van de interventie na te gaan werd een evaluatie-onderzoek opgezet, met de vraag of, en zo ja, op welke gebieden en in welke
mate het regelmatig gebruik van (prenten)boeken in de Was een positieve invloed heeft op de kennis, vaardigheden en attitudes van de leerlingen. Daartoe werd een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd,
op basis van deels pretest-, posttest- en deels posttest-only-design.5

Ten behoeve van die evaluatie werd het zinvol geacht een aantal
uiteenlopende gegevens te verzamelen; de verbale en non-verbale
intelligentie van de leerlingen om te weten te komen of de populatie
leerlingen uit beide condities op dit punt vergelijkbaar zou zijn; enkele maten voor de vakgebieden waarop de interventie speciaal was gericht: lezen en rekenen; en enkele maten die meer in het algemeen zijn
gericht op de ervaring met, vertrouwdheid met en houding ten aanzien van het (voor)lezen van boeken. De feitelijke keuze van de te
gebruiken onderzoeksinstrumenten werd, los van deze inhoudelijke
overwegingen, bepaald door de beschikbaarheid van voor groep 3 ZOveel mogelijk klassikaal hanteerbare onderzoeksinstrumenten. Immers, de financiifle condities van het onderzoek lieten slechts een
beperkt gebruik van individueel af te nemen toetsen toe. In tabel IO.2
is het onderzoeksdesign samengevat.
De verschillende onderzoeksinstrumenten worden in de volgende
paragraaf nader omschreven. De intelligentietest, de leeservaringsschaal, de leesattitudeschaal, de woordenschattoets en de schoolvorderingstoetsen voor technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen konden klassikaal worden afgenomen, de drie subtoetsen Ordenen werden individueel afgenomen. De achtergrondgegevens werden verzameld op basis van de leerlingenadministratie van de school.
De schoolvorderingstoetsen werden door de leerkrachten afgenomen en ter beschikking gesteld, de klassikaal voor te leggen intelligentietest werd afgenomen door een psychologisch assistente van de
5. D. T. Campbell & J. C. Stanley, Expenmentaland quasi-expenmental designsjor
Chicago (Rand McNally College Publishing Comp.) I966.

research.
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controlescholen
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CITo ordenen
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leeservaringsschaal
achtergrondgegevens

leeservaringsschaal
achtergrondgegevens

interventie-programma

tussentijdse meting:
technisch lezen
rekenen

tussentijdse meting:
technisch lezen
rekenen

vervolg interventieprogramma
nameting:

nameting:

ELI

ELI

c IT o ordenen

c I T O ordenen

leeservaringsschaal
technisch lezen

leeservaringschaal
technisch lezen

rekenen

rekenen

begrijpend lezen

b6grijpend lezen
woordenschat
leesattitude

woordenschat
leesattitude
TABEL IO.2. Design van

het onderzoek.

Schoolbegeleidingsdienst, de leeservaringsschaal, de woordenschattoets, de leesattitudeschaal en de subtoetsen Ordenen werden afgenomen door de onderzoeker en vier assistenten. Bij de onvermijdelijke
spreiding in afnametijd werd ervoor gewaakt, dat een wat eerdere en
vroegere afwikkeling van een toets steeds gelijkelijk was verdeeld over
de experimentele conditie en de controleconditie.

IO.4. DE ONDERZOEKSINSTRUMENTEN

INTELLIGENTIE

De Eerste Leeriaar Intelligentietest (ELI)6 is een op klassikale meting afgestemde algemene intelligentietest die is genormeerd voor vier leeftildscategoriean: respectievelijk zes jaar en vijf maanden en zeven jaar
en acht maanden oud in het reguliere basisonderwiis. De ELI bestaat
uit drie onderdelen: matrixen (40 Opgaven), natekenen (I5 Opgaven)
en rekentaal (45 0Pgaven). De onderdelen matrixen (een passend
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patroon kiezen in een gegeven achtergrond) en natekenen (een voorbeeldpatroon natekenen op een rooster van stippen) bieden gezamenlijk bij omrekening een maat voor de non-verbale intelligentie. Die
wordt door de samenstellers als het minst door het schoolmilieu beinVloede gedeelte van de intelligentie beschouwd. Het onderdeel rekentaal geeft een 'indruk van de capaciteit van het kind om taalkundige
begrippen te hanteren, in het bijzonder de taalgebonden voorlopers
van het rekenen'. Van dit toetsonderdeel, waarin ruimtelijke en retationele begrippen als voorste, meeste, behalve, middelste, de telwoorden tot I3 en enkele eenvoudige redactiesommen worden getoetst,
wordt aangenomen dat het veel meer openstaat voor beinvloeding
door het schoolmilieu. Alle onderdelen van de ELI zijn klassikaal
afneembaar; elk onderdeel duurt, inclusief organisatie en pauzes, ongeveer een halfuur.
VOORBEREIDEND EN AANVANKELIJK REKENEN
Bij het CITO is de toetS Ordenen ontwikkeld, een pakket van II subtoetsen, bedoeld om de kennis en vaardigheden van leerlingen in de
eerste twee jaren van het basisonderwijs te meten op het gebied van

achtereenvolgens kleur, vorm, grootte, classificeren, serilren, vergelijken, tellen, getallen, probleemoplossen classificeren, probleemoplossen seriifren en probleemoplossen tellen.7 De drie laatste onderdelen beogen na te gaan in hoeverre kinderen in staat zijn objecten in
min of meer re8le contexten te classificeren, te seriEren en te kwantificeren. De toets was ten tijde van de afname alleen in experimentele
vorm beschikbaar. Bij een eerste normeringsonderzoek bleken de scores op de drie onderdelen probleemoplossen van dien aard, dat een
afname zeker bij de aanvang van groep 3 nog voldoende zou differenti8ren tussen de leerlingen. Alle drie de toetsen bestaan uit een tekstboek voor de toetsafnemer en een platenboek voor de leerling. Bij probleemoplossen tellen wordt onderzocht of leerlingen in staat zijn een
probleem als 'Karel is jarig, hij wordt zes jaar. Welke taart is voor
Karel?' (voorzien van tekeningen van taarten met een verschillend
aantal kaarsjes) op te lossen. Bij probleemoplossen classificeren gaat
het erom of leerlingen in staat zijn om uit de alternatieven van een
schroef, een spijker, een nijptang en een boorapparaat de spijker als
het natuurlijke complement bij de gegeven hamer te kiezen. Bij probleemoplossen serieren dienen de leerlingen bij drie gegeven rijen
blokjes aan te kunnen geven welke blokjes niet in de aangegeven systematische volgorde (van groot naar klein bijvoorbeeld) staan. De sub6. Sangers & Van der Sluis, Emte lee,jaar intelligentietest voor het gewoon lager onder«is.
Lisse (Swets & Zeitlinger) I973
7· J van Kuyk, Ordenen. cITo, Amhem I 992.
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voor probleemoplossen tellen, seriEren en classificeren bevatten respectievelijk I7, I6 en I5 items. Omdat de toetsen eveneens
waren bedoeld voor herafname aan het einde van groep 3, werd in een
klein pilotonderzoek op voor de onderzoekspopulatie maatgevende
scholen nagegaan of er ook aan het einde van groep 3 nog voldoende
variatie in scores mag worden verwacht bij de drie geselecteerde subtoetsen. Omdat die variatie in de pilot, zeker bij de onderdelen classificeren en seri8ren in voldoende mate voorkwamen en omdat de
onderzoekscategorie voor een groot gedeelte uit leerlingen bestond
met een leerlinggewicht van I.25 en I.90 (die ook in het normeringsonderzoek gemiddeld lager bleken te scoren op de toetsen), werd
besloten deze toetsen te gaan gebruiken. De subtoetsen Ordenen zouden individueel worden afgenomen.
Daarnaast werden halverwege het jaar en aan het einde van het
schooljaar respectievelijk de CITO-toetsen Rekenen .ra en Rekenen I
(later verschenen onder de naam Rekenen-IViskunde I en 2, Janssen
e.a., I992) afgenomen. Deze toetsen maken inmiddels deel uit van het
leerlingvolgsysteem. In de evaluatie werd gebruik gemaakt van een
experimentele uitgave; deze bestond uit twee parallelversies, waarvan
de A-versie en toets I werden gebruikt. Ze bevatten respectievelijk 24
testen

en 32 items en, anders dan eerdere rekentoetsen, geen kale sommen,
maar kleine rekenproblemen in een alledaagse context. In een doosje
met ruimte voor acht gebakjes zijn bijvoorbeeld vijf gebakjes afgebeeld, waarbij de leerlingen wordt gevraagd hoeveel er nog bij kunnen
(Rekenen I). Wat de tweede rekentoets betreft wordt bijvoorbeeld een
boek, opengeslagen op de pagina's I5 en IB, aangeboden met de vraag
welke bladzijden er uit het boek zijn verdwenen. Deze twee toetsen
worden in beide versies klassikaal afgenomen.
LEESVAARDIGHEID

Voor het aanvankelijk technisch lezen werd halverwege het jaar de
CITo -toets Technisch lezen I en aan het einde van het jaar de CITOtoets Technisch lezen 2 afgenomen.8 Beide toetsen meten de decodeer-

vaardigheid van leerlingen op een elementair grafo-fonologisch
(mkm-woorden) en meer gevorderd, morfo-fonologisch niveau, beschikken over een A- en B-versie en worden klassikaal afgenomen.
Voor begrijpend lezen werd aan het einde van het jaar eveneens de
daartoe bestemde CITO -toets Lees en begrOp I, al evenzeer een klassikale toets, afgenomen.9 Anders dan de naam van de toets misschien
doet vermoeden, betreft het begrijpen hier geen verhalen-, tekst- of
vertelstructuren, maar heel wat kleinschaliger tekstuele verbanden zo8. L. Verhoeven, Technisch lezen I. Technisch lezen 2. CITO, Arnhem I 980.
9. F. van der Schoot, Lees en begrijp I c I To, Amhem I980.
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als de betekenis van woorden en zinnen, en de betekenisrelaties van
een aantal zinnen, waarbij naar een logische volgorde in tijdverloop

wordt gevraagd in daartoe bewust door elkaar gehusselde zinnetjes.
De toets kent nog een alternatieve versie.
LEESATTITUDE EN LEESERVARING

Het leek in het kader van dit onderzoek uiteraard relevant te achterhalen in hoeverre de leerlingen vertrouwd zijn met boeken en voorlezen,
hoeveel ervaring zij hebben met de omgang met boeken en hoe zij
staan tegenover boeken en lezen in het algemeen. Een geschikt instrument daarvoor, dat ook bij nog niet of nauwelijks lezende kinderen
zijn dienst kan bewijzen, was echter niet beschikbaar. De Leesattitudeschaal (LAS) meet weliswaar de attitude van kinderen tot lezen, maar
is bedoeld voor afname vanaf groep 4 en gaat uit van te veel lees- en
schrijfvaardigheid om al na een paar maanden onderwijs in groep 3
afgenomen te kunnen worden.I° Bovendien leek het in het kader van
dit onderzoek niet zozeer zinvol om de attitude van leerlingen ten
opzichte van boeken en lezen vast te stellen, als wel de mate waarin
kinderen ook daadwerkelijk ervaring hebben met boeken en lezen.
Het ligt immers in de rede om voorafaan het ontstaan van eenpositieve leesattitude het een en ander aan leeservaring te veronderstellen en
bij ontstentenis daarvan naar middelen te zoeken om die lacunes in
kaart te brengen, met het oog op mogelijke compensatorische maatregelen in het onderwijs. Daartoe werd als instrument de Leeservaringsschaal (LES) ontwikkeld.
De gehele LES bestaat uit 53 items. Vijfitems zijn bedoeld om na te
gaan in hoeverre de kinderen vertrouwd zijn met het boek in het algemeen (bijvoorbeeld: Wie houdt het boek goed vast? Leest je pappa of
mamma wel eens voor?), vijf items hebben betrekking op de voorkeur
van kinderen en hun attitude ten opzichte van lezen in het algemeen,
vergelijkbaar met de items uit de LAS (Wat zou je graag voor je verjaardag krijgen?), terwijl de overige 43 items zijn bedoeld om te weten
te komen in hoeverre de kinderen bekend zijn met enkele genres van
de kinderliteratuur, en vooral met hoofdfiguren uit meer of minder
bekende kinderboeken als de helden uit hun mogelijke lectuur. Daarbij wordt de leerlingen telkens verzocht uit drie verschillende afbeeldingen het plaatje te kiezen van het genoemde personage (Hier zie je
drie beren. Welke is Kummeling?; zie bijlage IO.I).
De keuze voor items op basis van illustraties in plaats van omschrijvingen ervan was noodzakelijk in verband met de ontbrekende leesvaardigheid van de leerlingen bij de eerste toetsafname. Veel problemen leverde dat bij de ontwikkeling van de toets overigens niet op,
Io. C. Aarnoutse, De leesam'tudeschaal. Nilmegen (Dekker & Van de Vegt) I985
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omdat vrijwel alle boeken voor die leeftijdsgroep illustraties bevatten.
Veel prentenboeken en geillustreerde kinderboeken kennen vaste en
steeds door dezelfde illustrator getekende figuren (Winnie de Poeh
ziet er in een herdrukvan I993 niet anders uit dan in de oorspronkelijke uitgave, Jip en Janneke evenmin). Wel leverde die noodzakelijke
keuze beperkingen op in de mogelijkheden bij twee genres. De orale
kinderliteratuur en veel sprookjes zijn immers door talloze illustratoren van afbeeldingen voorzien, zodat een keuze voor een bepaalde
illustrator noodzakelijkerwijs kinderen zou benadelen die toevallig
hetzelfde versje of sprookje uit andere bron kennen. En in totaal vijf
items wordt de kinderen verzocht aan te geven in welk exemplaar van
drie mogelijke boekjes een gegeven afbeelding is terug te vinden (bij
een plaatje van een schip hebben de kinderen bijvoorbeeld de keuze
tussen de omslag van een stripverhaal, een sprookje of een kinderencyclopedie). De overige items doen een beroep op herkenning van
verhaalfiguren: vijf items betreffen enkele bekende stripfiguren (bijv.
Snoopy, Tom Poes), vijf items enkele hoofdfiguren uit boeken die de
kinderen wellicht ook van televisie of tekenfilms kennen (bijv. Dikkie
Dik) en de overige items gaan over uitsluitend van kinderboeken
bekende figuren of situaties. Enkele keren stammen die uit een
sprookje (Roodkapje, De Bremer stadsmuzikanten), vijf keer uit een kinderversje (Slaap kindle slaap, Pippeloentje) en verder uit meer ofminder
bekende verhalen als,78, en7anneke, Kummeling, Kikkeren Pad, Brammert en Tissie of Kikker is verliefd. In hoofdstuk I3 worden deze personages getypeerd.
Het accent in de toetsconstructie op hoofdfiguren in serieboeken of

serieverhalen had vooral de bedoeling om bij compensering van lacunes op relatiefgemakkelijke wijze docenten in staat te stellen de mogelijke veelvoud aan leeservaringen aan de hand van een welbekend
voorbeeld te introduceren. De 43 hiervoor getypeerde items plus een
item over leesgedrag (Wie houdt het boek goed vast?) konden goed of
fout worden ingevuld en vormden de basis voor een totaalscore leeservaring die in de hoofdstukken II en I2 wordt besproken. De overige
items over vermelde leeservaring en voorkeur worden in hoofdstuk I3
besproken. In billage IO. I staat een overzicht van alle items uit de L E S.
Ideaal voor een precieze momentopname van de uiteenlopende
leeservaringen van de kinderen zou zijn geweest wanneer de LES individueel had kunnen worden afgenomen. Omdat individuele afname
echterzowel kostbaarzou zijn qua reproductie (ongeveer Iooo platenboekies van 50 pagina's waarin de kinderen het correcte plaatje moeten omcirkelen) als qua tijd, werd gezocht naar een weliswaar minder
ideale, maar beter te overziene klassikale variant. Daartoe werd naast
het (vaker te gebruiken) platenboek een antwoordvel verstrekt, waar-

op de kinderen het volgens hen juiste antwoord konden Aankruisen.
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Na een proefafname in een klas werd met enkele correcties de definitieve vorm vastgesteld.
Aan het einde van het schooljaar werd naast de LES ook de vermelde LAS afgenomen, die bestaat uit in totaal 27 met ja ofnee te beant-

woorden vragen als 'Vind je het stom om in je vrije tijd te lezen?' of
'Vind je lezen belangrijk?' De vragen zijn zowel positief als negatief
geformuleerd om vaste antwoordpatronen te voorkomen. Van het
gebruik van afleiders is afgezien, omdat vooronderzoek had geleerd
dat kinderen in deze fase nog geen sociaal wenselijke antwoorden
geven.

In principe is de LAS bedoeld voor klassikale en schriftelijke afname. Omdat niet van alle leerlingen aan het einde van groep 3 kon worden verwacht dat ze voldoende leesvaardigheid bezitten om zelfstandig de toetS te maken (maar de inhoud van de vragen wel konden
begrijpen), werd de voorkeur gegeven aan een klassikale afname,
waarbij de toetsleider een voor een de vragen voorlas en de kinderen
vervolgens hun keuzeantwoord konden aankruisen.
WOORDENSCHAT

Omdat een klassikaal afneembare woordenschattoets voor gebruik in
groep 3 bij de aanvang van het experiment niet beschikbaar was, en
om praktische redenen een keuze moest worden gemaakt voor een
beperkt aantal individueel af te nemen toetsen bij het begin van het
onderzoek, werd besloten af te zien van het meten van de woordenschat. Toen echter in de loop van het jaar de klassikaal afneembare
CITO-toets Woordenschat beschikbaar kwam, werd het meten daarvan
aan het eind van het jaar alsnog toegevoegd:I
De Woordenschattoets van het C I T O bevat in totaal 50 items bestaande uit een woord met vier afbeeldingen. De leerlingen wordt gevraagd
aan te geven welke afbeelding bij het woord past. De items zijn ontleend aan de passieve woordenschattaak uit de Taaltoets voor Allochtone Kinderen.
I 2

De beschikbare normeringgegevens van de hiervoor vermelde onderzoeksinstrumenten worden in tabel Io.3 gegeven. De betrouwbaarheid vande LES bleek bij eerste afname voldoende hoog om inzet van
het instrument te handhaven (KR 20 = 0.72), bij de afname aan het
einde van het schooljaar was de betrouwbaarheid daarmee vergelijk-

baar (KR20 - 0.7I).

I I. L. Verhoeven, Woordenschattoets. CITO, Arnhem I992.
I 2. L. Verhoeven, A. Vermeer & C. van de Guchte, Taaltoets voorANochrone Kinderen.
Tilburg (Zwiisen) I986.
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toetsen

Eerste leerjaar intelligentietest
Probleemoplossen classificeren (exp. versie)
Probleemoplossen seriEren (exp. versie)
Probleemoplossen tellen (exp. versie)
Technisch lezen I
Technisch lezen 2
Lees en begrijp I
Woordenschat
Rekenen I a (exp. versie)
Rekenen I (exp. versie)

betrouwbaarheid*
0.95

0.60
0·56
0.67
0.95

O.90

O.90
O.90

0.85
0.95

* Behoudens de betrouwbaarheidvande ELI zijnalle genoteerde betrouwbaarheden volgens opgave van het CITO bij de betreffende toetsen.
TABEL IO.3.

Betrouwbaarheden van de in het onderzoek gebruikte

instrumenten: Spearman-Brown (ELI) en KR20 (overige).

IO.5. DE UITVOERING VAN HET PROJECT
EN DATA-VERZAMELING

Het interventieprogramma verliep in grote lijnen zoals gepland, al zijn
er zeker verschillen opgetreden in het aantal en de keuze van de aangeboden prentenboeken, in de intensiteit van het aanbod van prentenboeken in de klas, in de wijze waarop de prentenboeken werden
verwerkt en in de mate waarin er in de groepen werkelijk tijd beschikbaar was voor individuele verwerking. Op de aangegeven tijden stonden steeds de wisselcollecties op de afdeling Schoolbibliotheekwerk
van de Provinciale Bibliotheekcentrale klaar om te worden afgehaald.
Soms bleef een collectie even staan, omdat er ook nog taken moesten
worden uitgevoerd in het onderwijs, en misschien ook wet omdat een
deelnemer even geen boeken wilde zien. Maar in het algemeen viel het
blijven steken van collecties in de sluizen van het leen- en het onderling ruilverkeer (bij de jaarcollecties rekenen dus) mee. Waren de
voorwaarden om met de boeken te werken voor de scholen niet
anders, het gebruik dat van de wisselcollecties werd gemaakt zal desondanks van school tot school verschillen. Zo zal er niet overal van
zo'n systematisch gebruik van het prentenboek sprake zijn geweest als
in het voorbeeld van een logboek van een leerkracht met opmerkingen
in telegramstijl bij de aangeboden titels in bijlage IO.2.
De interventie op de scholen begon in de week na de herfstvakantie,
toen alle begindata waren verzameld, en liep door tot midden juli (het
schooljaarbegon drie weken later dan elders in het land en eindigde in
de laatste week van juli). Geen van de deelnemende leerkrachten heeft
in de loop van het jaar zijn medewerking gestaakt.
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DATAVERZAMELING

De ELI werd zowel bij de aanvang van het onderzoek als na afloop van
de experimenteerfase klassikaal en volgens instructie afgenomen door
een psychologisch testassistente. Wel werd halverwege de afname een
pauze ingelast. De afname op de verschillende scholen werd zoveel
mogelijk gepland in een beperkt aantal opeenvolgende weken, waarbij
experimenteerscholen en controlescholen werden afgewisseld. Voor
enkele leerlingen die afwezig waren tijdens de klassikale afname (op
een paar scholen heerste de griep bij een afname) werd een paar weken
later een groepsafname gepland. De psychologisch testassistente
scoorde de toetsen volgens de richtlijnen in de handleiding.
De subtoetsen Probleemoplossen, Classificeren, SeriEren en Tellen van de toetS Ordenen werden zowel bij de voormeting als bij de
nameting door student-assistenten en onderzoeker afgenomen volgens de in de handleiding verstrekte instructie. Voor deze procedure
werd een rustige ruimte gezocht in de betreffende school en de leerlingen van een school werden zoveel mogelijk op dezelfde dag getoetst.
Tussen afname van de eerste en de laatste toetS zat zowel bij de
voormeting als bij de nameting een periode van drie A vier weken. Alle
subtoetsen van Ordenen werden meteen na afname door de geinstrueerde student-assistenten en de onderzoeker gescoord.

De schoolvorderingstoetsen (alle klassikaal afneembaar) voor technisch en begrijpend lezen en voor rekenen werden afgenomen en nagekeken door de klassenleerkracht, zo die er niet de voorkeur aan gaf
om afname en/of scoring aan de onderzoeker over te laten (in het algemeen deden de docenten dat zelf).
Niet alle toetsen technisch lezen werden op precies hetzelfde
moment afgenomen, omdat enkele leerkrachten de afname terecht afhankelijk maakten van de vorderingen in de leerstof. De eerste afname
van de toets voor technisch lezen vond plaats in december, de laatste
in februari. Uit de gegevens over de gang van zaken blijkt nergens dat
er een systematisch verschil in tijd zat tussen experimenteerscholen en
controlescholen. De variatie betrof een planmatige keuze van individuele scholen voor een meer gefaseerd aanbod van de leerstof in het
aanvankelijk lezen in beide condities. De keuze om wat trager door de
leerstofte gaan werd vooral gemaakt door de zwaardere 0 V G-scholen.
Dat het tijdsverschil vergelijking met andere scholen vertekende werd
in de nabespreking (zie hierna) van de toetsen nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht. De vertraging betrof opnieuw zowel experimenteerscholen als controlescholen.
De LES werd gedeeltelijk door een onderzoeksassistent en gedeeltelijk door de onderzoeker afgenomen. De instructie in de klas vergde
daarbij, vooral tijdens de eerste meting, veel tijd, omdat het werken
met een antwoordformulier voor de meeste kinderen nog geenszins
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een routine is. Tijdens de afname was in de meeste gevallen ook de
klassenleerkracht aanwezig, die indien nodig kinderen terzijde stond
die even de goede plaats van invullen waren kwijtgeraakt.
De Woordenschanoets en de LAS werden andermaal, beide klassikaal, afgenomen en nagekeken door student-assistenten en door de
onderzoeker.
Voor alle toetsen geldt, dat de uiteindelijke scores door de onderzoeker zijn gecontroleerd op een correcte en consistente wijze van scoren.
Op de meeste scholen konden alle data zoals voor ogen stond worden verzameld. Wegens een planningsfout van de onderzoeker kon op
66n experimenteerschool een gedeelte van de toetsen voor de nameting niet meer worden afgenomen. Van de LES ontbreken dan ook de
gegevens van een klas en van de toets Woordenschat de gegevens van
de twee parallelklassen op diezelfde school (zie ook tabel II.8). Alle
andere ontbrekende toetsgegevens betreffen individuele kinderen die
op het moment van dataverzameling niet aanwezig waren. In enkele
gevallen waar verscheidene kinderen uit een klas bij de afname ontbraken, werd een tweede afspraak voor afname gemaakt.
De gewenste achtergrondgegevens werden in de meeste gevallen
door de betreffende scholen aangereikt of in onderling overleg in kaart
gebracht.

Aan de scholen werd tussentijds gerapporteerd over de eerste meting,
onder de toevoeging dat het hier om niet meer dan een momentopname ging. Juist het feit dat in het onderzoeksjaar diverse toetsen tezamen met een intelligentietest zouden worden afgenomen, liet zich
aanzien als een welkome gelegenheid om beter zicht te krijgen op het
onderlinge gewicht van diverse toetsen en subtoetsen, waarmee vervolgens een verfijndere schatting kon worden gemaakt van het leervermogen van de kinderen. Met ktem werd er daarbij op gewezen, dat
kinderen zich soms naar het positief of negatief beeld dat docenten
van hun leervermogen hebben, gaan gedragen. Tevens werd opgemerkt, dat veel docenten geen genoegen nemen met eventueel tegenvallende toetsprestaties en er alles aan doen om kinderen een tweede
en derde kans te gunnen. In dat perspectief werd er nog aan toegevoegd dat bij een discrepant prestatiepatroon - zoals zich bijvoorbeeld
kan aftekenen bij een beter taalvrij dan taalgebonden uitslag op dat
gedeelte van de ELI - er aanleiding kan zijn om handicaps te veronderstellen als een tweede taal als voertaal, de sociaal-culturele barritre
van een gezinsklimaat dat minder goed aansluit op het schoolklimaat,
of de aanwezigheid van eerder een wiskunde- dan een talenknobbel.
Zulke omstandigheden zouden evenzovele positieve aangrijpingspunten kunnen zijn voor extra pedagogisch-didactische maatregelen.
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Verder stond in de rapportage ook het gemiddelde van de Tilburgse
scholen op de diverse onderdelen te lezen en kende men het gemiddelde OVG-gewicht van de deelnemende scholen. Door de eigen uitslag en het eigen ov G -gewicht daar tegen af te zetten kon de school
zich aldus een beeld von:nen van het eigen functioneren in groep 3. En
omdat ook bekend was welke scholen er aan het onderzoek deelnamen en docenten uiteraard ook in Tilburg geen vreemdeling in Jeruzalem zijn, konden zij zich, ook al werden de resultaten anoniem
besproken, een meer dan globaal beeld vormen van het prestatieprofiel van de school ten opzichte van de andere scholen (zie voor een
overzicht bijlage Io.3). De rapportage en de aard van de gebruikte
toetsen werd bovendien school voor school mondeling toegelicht,
zoals ook gebeurde voor zowel de tussentijdse meting als voor de eindmeting. Wat de laatste betreft geschiedde de rapportage waar mogelijk
zelfs voor het eind van het jaar, zodat de eigen eindrapportage daar
nog zoveel mogelijk van kon profiteren. Uiteraard werd er bij het verstrekken van deze schoolgegevens geen onderscheid gemaakt tussen
beide condities en kregen alle deelnemende scholen in een zo vroeg
mogelijk stadium waar ze volgens de onderzoeker recht op hadden.
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HOOFDSTUK II

De proef op de son' . Resultaten van de interventie

II.I. INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk werd de opzet en de uitvoering van het
interventieprogramma, het design en de uitvoering van het begeleidend evaluatie-onderzoek gepresenteerd en besproken. Daarbij werd
kort ingegaan op de uiteenlopende populaties van de scholen binnen
elk van de condities.
In de hierna volgende hoofdstukken doen we verslag van de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek. Dit hoofdstuk biedt een bespreking
van de centrale vraag van het onderzoek: heeft het interventieproject
Elke dag een prentenboek op enigerlei wijze effect gesorteerd en zijn de
eventueel aan te treffen effecten conform de eerder geformuleerde ver-

wachtingen?
In het volgende hoofdstuk wordt een analyse gegeven van relevante
subgroepen van leerlingen. Daarbij richten we ons op algemene verschillen tussen uiteenlopende sociaal-economische milieus (leerlinggewichten) en op relevante, differentiifle effecten van het interventieprogramma op onderscheiden leerlingmilieus. Bovendien wordt de rol
van mogelijke andere leerlingvariabelen zoals sekse of etnische groep
verkend. In hoofdstuk I3 wordt een kwalitatieve analyse gepresenteerd
van beschikbaar gekomen gegevens over de leeservaringen van de leerlingen, toegespitst op het prentenboek als literair socialisatiemiddel.

Dit hoofdstukbegint met een bespreking van de uitgangssituatie van
het onderzoek. Daarbij staan we stil bij zowel de achtergrondgegevens
als de resultaten op de begintoetsen (§ I I.2). In § I I.3 volgt eenbespreking van de resultaten met betrekking tot de hoofdvraag van het onderzoek, respectievelijk op basis van tussentijds en aan het einde van de
interventie verzamelde gegevens. § I I.4 besluit met een samenvatting
van en discussie over de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten.
De aard van het design -d e op basis van de S E s -factor geselecteerde scholen zijn at random toegewezen aan respectievelijk de experimentele en de controleconditie en leerlingen zijn uiteraard niet at random over de condities verdeeld vraagt om een korte toelichting op
twee methodologisch statistische kwesties. De eerste betreft de wijze
waarop pre- en posttestscores moeten worden geanalyseerd. De tweede kwestie betreft het aggregatieniveau van de analyse.
Het vraagstuk van de analyse van pre- en posttestscores kent een
lange geschiedenis in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Tot
-
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voor kort werd het gebruik van verschilscores tussen voor- en nameting
welhaast algemeen afgewezen, met de onbetrouwbaarheid van de verschilscores als argument. Als alternatief werd bijvoorbeeld door

Campbell & Stanley de covariantie-analyse aangeprezen, met de scores op de voormeting als covariaat. I Willett biedt een overzicht van de
verschillende vormen van analyse, waaruit blijkt dat verschilscores veel
minder nadelen hebben dan over het algemeen werd gedacht en dat
een covariantie-analyse juist een aantal onvoldoend onderkende
tekortkomingen heeft.2 Op basis van deze inzichten van Willett, en
mede vanwege het feit dat de condities niet op alle onderdelen gelijk
waren bij de begintoetsen, is in de analyse bij die toetsen, die zowel aan
het begin als aan het einde werden afgenomen, de voorkeur gegeven
aan verschilscores om het effect van de interventie vast te stellen.
Voor de kwestie van het niveau van de analyse is de oplossing minder
optimaal. Campbell & Stanley wijzen erop dat de gebruikelijke analyses op leerlingniveau in feite alleen juist zijn wanneer individuele leerlingen at random aan condities zijn toegewezen. Zij geven daarom het
advies om, wanneer bestaande groepen zoals klassen de eenheid van de
steekproef vormen, de klas als eenheid van analyse te beschouwen.
Conditie-effecten worden dan getoetst op grond van het klasgemiddelde. De onderzoekspraktijk leert echter dat onderzoekers dat advies
slechts zelden overnemen: de individuele leerling wordt als basiseenheid voor de statistische analyse genomen.3 Bryk en Raudenbush merken op dat de klassieke statistische technieken niet in staat zijn dit probleem op te lossen en verwijzen naar nieuwe technieken die het aggregatieprobleem beter aankunnen, zoals bijvoorbeeld hierarchisch lineaire modellen.4 Vanwege onvoldoende expertise om dergelijke analyses uit te voeren is er de voorkeur aan gegeven om de klassieke technieken toe te passen, maar daarbij is zowel de leerling als de klas als eenheid van analyse gebruikt. Daarmee wordt in elk geval tegemoetgeko-

men aan een bezwaar tegen de analyse op leerlingniveau, door als extra
controle analyses op klasniveau toe te voegen. De sterkste claims op effecten liggen daar waar ook de analyse op klasniveau een significant effect te zien geeft. Resultaten die alleen bij de analyse op leerlingniveau
optreden, moeten iets voorzichtiger worden gemterpreteerd.
I. D.T. Campbell & J.C. Stanley, Expen'mental and quasi-experimental designs. Chicago
(Rand McNally College Publishing Comp.) I966.
2. J.B. Willett, 'Questions and answers in the measurement of change', Review of
Research in Education, I 5 (I988), pA 345-422.
3. E, Assink, Lee,processen bil hetspellen. Aanzetvoorde verbeten'ng van de werkwoordsdidactiek, diss. Ru Utrecht, I983; A. Clijssen en H. Damen, 'Het Zwaluw-project:
onderzoek naar de effect:iviteit', in: A. van der Leij en J. Hamers, Dyslexie I988.

Amsterdam (Swets & Zeitlinger) I988, pp. I I9-I35·
4- A,S. Bryk & J.W. Raudenbush, Hierarchical linear models: application and data
analysis methods. Newbury Park, Cal. (Sage Publications) I 992.
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II.2. DE BEGINSITUATIE

In tabel I I.I staat een overzicht van de verdeling van achtergrondgegevens over de beide condities. Daarin worden vermeld de sekse, de
leeftijd, de verdeling over etnische groepen, het leerlinggewicht, de
opleiding enhet beroep van de ouders, alsook het aantal ouders van de
leerling. De leeftijd betreft die in jaren en maanden van de leerlingen
op I september van het onderzoeksjaar. Bij de etnische groepen zijn
alleen groepen opgenomen die vaker dan IO keer zijn vermeld, de resterende etnische groepen (in totaal I9 leerlingen, waaronder 5 Chinese kinderen) zijn samengenomen onder de categorie 'overige'. Voor
de informatie over het beroep en de opleiding van de ouders werd uitgegaan van de opleidingscategorieEn die de scholen gebruiken voor
hun schooladministratie. Ten behoeve van de analyse werden deze
gehercodeerd volgens de indeling die het Centraal Bureau voor Stat:istiek (CBS) frequent hanteert. Alle vormen van voortgezet onderwijs
die niet werden voltooid, vormen een categorie waarin ook 'basison-

derwijs afgerond' is opgenomen. Omdat hogere opleidingen (mavo,
havo, vwo, hbo, wo) relatiefweinig voorkwamen in de vermelde gegevens, zijn de categorieen afgeronde opleidingen mavo ofhoger samen
genomen. De categorie 'lbo afgerond' is gehandhaafd.
De beroepscategorie8n van de ouders werden eveneens op basis
van de schooladministratie verzameld en als volgt gehercodeerd:
werkloos, ongeschoolde arbeid, geschoolde arbeid (bedoeld is arbeid
op lbo-niveau) en alle vormen van arbeid op mbo-niveau ofhoger. De
categorie 'werkloos' werd alleen gebezigd als de school expliciet'momenteel geen beroep' had ingevuld, niet als bij 'beroep' niets werd ingevuld. Niet bekende of niet ingevulde gegevens over beroep of opleiding van een van de ouders zijn alle samen genomen onder de categorie 'niet ingevuld'. In feite betreft deze vier verschillende subcategorieEn van gegevens in de schooladministratie, die alle leiden tot de
constatering dat gegevens niet bekend zijn. In de eerste plaats betrof
het de aanduiding'onbekend' die sommige scholen hanteren. Andere
scholen die datzelfde vak open lieten, zullen hetzelfde hebben bedoeld. Voor een deel betreft die categorie tevens de niet-ingevulde
gegevens over de niet-aanwezige ouder uit eenoudergezinnen. Tenslotte werd ook onder de vraag 'beroep van de moeder' op diverse
plaatsen een liggend streepje ingevuld, ofwerd de aanduiding'zonder
beroep' gehanteerd. Omdat enkele scholen - maar lang niet alle - expliciet de aanduiding'huisvrouw' gebruikten, is deze aanduiding niet
als aparte categorie opgenomen. Zij betreft dus voor een deel de beroepscategorie 'huisvrouw', voor een deel opleiding of beroep waarvan de scholen expliciet hebben genoteerd daar geen kennis van te
hebben (die aanduiding blijkt relatiefvaak te worden gehanteerd voor
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achtergrondgegevens

sekse

emische groep

experimentele groep

controle groep

gem. 6.7 jaar (sd 0.5)

gem. 6.6 jaar (sd 0.5)

jongens

II4

meisjes

I34

I

Nederlands
Marokkaans

I76

I42

3I 8

I9

I2

3I

Turks

35

IS

53

7

22
I2

33
I9

Surinaanns
overige

leerlinggewicht

opleiding vader

opleiding moeder

.00

42

40

82

I37

I02

239

I.90

69

64

I33

46

40

86

II9

mavo of hoger

tbo

78

#I

bo, geen diploma vo

57

44

IOI

niet ingevuld

67

8I

I48

mavo of hoger

46

24

70

1bo

76

aantal ouders

56

35

III

4I

97

niet ingevuld

70

I06

I76

werkloos

I7

26

43

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid

35
88

I4
48

49
I36

mbo-niveau of hoger

45
63

38
80

83
I43

niet ingevuld

beroep moeder

2I2
242

I.25

bo, geen diplomavo
beroep vader

II

98
08

totaal

werkloos

4

I

5

73
7

73
2

I46
9

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
mbo-niveau ofhoger
niet ingevuld (c.q. huisvrouw)

I44

I

twee-oudergezin
onbekend

een-oudergezin

20

7

27

23

267

2o7

I53

360

34

64

II

I9

30

30

TABEL I I.I. Achtergrondgegevens van de leerlingen, uitgesplitst naar conditie:
gemiddelde leeftijd, aantallen jongens en meisjes, leerlinggewichten,

etnische groepen, opleiding en beroep van beide ouders.

de opleiding van ouders van allochtone leerlingen), en tenslotte door
de school niet ingevulde gegevens.
De kinderen uit de experimentele groep zijn bij de aanvang van het
onderzoek gemiddeld een maand ouder dan de controlekinderen. Dat
verschil is klein, maar niettemin significant (t = 2.05, P = 0.04). Zowel
bij de experimentele als de controlegroep is ongeveer 70% van de leerlingen van Nederlandse herkomst en 30% bestaat uit leerlingen van
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Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst en enkele andere,
waaronder Chinese. De verdeling van Nederlandse en allochtone
leerlingen over beide condities is gelijk. Uitgesplitst naar de emische
groepen Nederlands, Marokkaans, Turks, Surinaams en overige is er
wel een significant verschil in verdeling van etnische groepen over beide condities (chi-quadraat I I.86, p = O.OI). Dat verschil wordt veroorzaakt door het feit dat in de experimentele groep een groter aantal
Turkse leerlingen is vertegenwoordigd, terwijl het aantal Surinaamse
leerlingen in de controlegroep groter is. Voor het overige zijn er weinig
verschillen tussen de beide condities in achtergrondgegevens. In beide bestaat het merendeel van de kinderen uit Nederlandse arbeiderskinderen (leerlinggewicht I.25), gevolgd door een kleiner aantal leerlingen van allochtone herkomst (leerlinggewicht I.90) en een nog kleiner gedeelte Nederlandse kinderen van hoger geschoolden (leerlinggewicht I.00).
Relatief veel gegevens over opleiding en beroep van de ouders vallen onder het hoofd'onbekend'. Tot die categorie behoren de niet ingevulde gegevens met betrekking tot de ex-partner uit eenoudergezinnen (doorgaans de vaders), in totaal 64. Bij een aantal van voor de
school moeilijk traceerbare gegevens over het onderwijs van allochtone ouders in hun land van herkomst lijkt het aannemelijk dat het vooral om ouders gaat met geen ofweinig scholing. Een enkele school heeft
alleen de gegevens van de vader geregistreerd, niet van de moeder.
Voorzover de gevens wel bekend zijn heeft de meerderheid van zowel de vaders als de moeders (ongeveer 70%) een opleiding van ten
hoogste 1bo-niveau. De wel geregistreerde gegevens over leerlinggewichten maken het aannemelijk, dat ook de meerderheid van de ouders met ontbrekende opleidingsgegevens in die categorie zal vallen.
Van de wel geregistreerde beroepscategorieen is de categorie 'geschoolde arbeid' de grootste groep. Die van 'onbekend/niet ingevuld'
zal hoogstwaarschijnlijk de twee lagere categorieen nog doen toenemen. Verreweg de meeste leerlingen komen uit gezinnen met twee ouders, een klein aantal (plusminus 30 in beide condities) komt uit een
eenoudergezin. Voor de volledigheid zijn in tabel I I.I de beschikbare
gegevens over opleiding en beroep van de ouders opgenomen. Vanwege het relatiefgroot aantal ontbrekende gegevens op dit punt zal bij navolgende analyses steeds het welbekende leerlinggewicht worden gehanteerd als maat voor de sociaal-economische positie van de ouders.

BEGINTOETSEN

Bij hetbegin van het schooljaar werden de ELI, drie subtoetsen van de
toets Ordenen (probleemoplossen classificeren, probleemoplossen
serieren en probleemoplossen tellen) en anderhalve maand later de
LE S afgenomen (zie hoofdstuk IO voor een beschrijving van de instru-
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geeft de gemiddelde scores van de leerlingen en de standaarddeviaties op elk van de (sub)toetsen weer. Omdat bij elke afname het aantalleerlingen dat de toets werkelijk heeft gemaakt kan varilren, worden steeds de aantallen kinderen waarbij de toets werd afgenomen, apart vermeld. De maximale
score op de toets voor classificeren bedraagt I7, op de toets seri8ren
I 6, op de toets tellen I5 en op de LEs 44·
menten en de wijze van afname).

Tabel

II.2

begintoetsen

experiment

controle

ELI taalvrij iq

n = 245

n = 206

gern.

96,30

99.28

sd

I5·58

I 6.06

n =245

n= 206

83·75

86.73

I 5·92

I 7'98

n =245
86.75

n = 206

I5.88

IS.IO

n = 248

n = 203

ELI taalgebonden iq
gem.

sd
ELI iq

gem.
sd

classificeren

90·35

gem.

IO·76

II.I6

sd

2.45

2.72

seri8ren

n = 247
8.3I

8.65

sd

2.59

2.77

n = 248

-I.87

-2.25*

-I.62

-I.33

n = 204

gern.

II.IO

II.08

sd

2.25

2.4I

LES

-I.99*

n = 203

gem.
tellen

t

n = 229

n = I9I

genn.

2439

24.30

sd

5.37

5.69

0.06

O. I7

* P < 0.05
TABEL I I.2. Scores op de begintoetsen van de

leerlingen,

uitgesplitst naar condities.

De gemiddelde scores op zowel het taalvrije als het taalgebonden gedeelte van de ELI zijn relatieflaag, maar de toets werd met het oog op
vergelijking met een tweede afname vroeger in het leerjaar afgenomen
dan gebruikelijk is (vanaf januari). De genoteerde gemiddelde gegevens zeggen dan ook niets over de intelligentie van de leerlingen van de
proefscholen vergeleken met de landelijke norm (gemiddeld I00). In
dit geval zijn alleen de relatieve verschillen tussen condities relevant.

De gemiddelden en standaarddeviaties op de subtoetsen pro-
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bleemoplossen classificeren, seriaren en tellen lijken eveneens een
herhaalde afname aan het einde van het jaar mogelijk te maken (zie
ook hoofdstuk Io, over een proefafname aan het einde van leerjaar 3).
Anders dan werd verwacht, scoren de leerlingen van de controlescholen gemiddeld beter op de subtoetsen taalgebonden en taalvrij iq
en op de toetsen probleemoplossen seriEren en classificeren. Significant beter scoren de leerlingen van de controlescholen op de subtoets
taalvrije score van de ELI en op de algemene intelligentiemaat, maar
ookde verschillenbij de taalgebonden subtoets (p <o.Io) zijn aanzienlijk. Een mogelijke verklaring voor dat verschil vormt het gegeven dat
de S E S -factor van de experimenteerscholen hoger ligt dan bij de controlescholen (resp. I60.79 en I52.66) en de gemiddelde s E s-factorper
klas eveneens (resp. I64·33 en I58.80). Weliswaar zijn die verschillen
bij toetsing niet significant, maar een gevolg is bijvoorbeeld wel dat de
andere gemiddelden bij de klasfactor een andere verdeling over zware
enlichte ovG-scholentezien geven. Ophet niveau van deklasbijvoorbeeld hebben acht experimenteerscholen een gemiddelde S E s -factor
van hoger dan I70, tegen vier controlescholen. In het volgende hoofdstuk wordt op dat gegeven in een post-hocanalyse nader ingegaan.
Deze gegevens, waarvan een aantal op de beide condities significant verschilt bij de aanvang van het onderzoek, maken een effectbeoordeling uitsluitend aan de hand van de geregistreerde resultaten op
de eindtoetsen niet optimaal. Waar dat mogelijk is worden daarom de
verschilscores tussen eindtoets en begintoets als maat voor vergelijking genomen.

In de inleiding van dit hoofdstuk werd al vermeld dat de analyses
van gemiddelde scores op leerlingniveau - hoe gangbaar ook - statistisch niet onproblematisch zijn. Vandaar dat we de gegevens hier en in
het vervolg steeds ook op schoolniveau presenteren.
In tabel I I.3 staan dezelfde begingegevens als in de voorgaande
tabel, maar nu op het niveau van de school als onderzoekseenheid.
begintoetsen

experiment

controle

n = IO

n = IO

t

gem. sd gem. sd
taalvrij iq

97·3I

taalgebonden iq

6.66
5.97

99·4I
86.46

6.05
8.26

-0.74

83·72

totaaliq

87·26

6.55

90.25

8.oI

-0. I

classificeren
setiEren
tellen

IO.87

0.93

II.I6

0.87

-O.72

8.4I
II.I2

0.63

8.56

O.59

-0.57

O.7I

II.OI

I.IO

LES

24·47

2.29

24·48

2.42

0·48
-0.OI

-0.85

II.3. Gemiddelden en standaarddeviaties van schoolscores
op begintoetsen, uitgesplitst naar conditie.

TABEL

40o

Geen van de verschillen tussen condities is bij de school als onderzoekseenheid significant. Het basispatroon is overigens uiteraard hetzelfde: bij alle toetsen, tellen uitgezonderd, zijn de gemiddelde scores
van de experimenteerscholen lager dan die van de controlescholen.

II.3. EFFECTEN VAN HET INTERVENTIEPROGRAMMA

Het eerste punt van bespreking betreft de centrale vraag of het interventieprogramma inderdaad het gewenste effect heeft gehad op de
(school)prestaties van de leerlingen, kortom het algemene conditieeffect. In een volgend hoofdstuk komen mogelijke andere determinanten van de verschillen in prestaties en eventuele differenti8le effecten van de interventie aan bod.
TUSSENTIJDSE METING

De effecten worden allereerst nagegaan bij een tussentijdse afname
van een toets voor technisch lezen en voor rekenen, beide afgenomen
in de periode rond Kerstmis van het onderzoeksjaar. Voor beide vaardigheden (in hoofdstuk IO beschreven) zijn geen begintoetsen afgenomen. Aangenomen mag echter worden dat de condities bij het begin
van het schooljaar op het gebied van technisch lezen niet verschillen,
omdat de meeste kinderen dan nog niet over de decodeervaardigheid
beschikken, zeker de meeste kinderen van de 0 V G -scholen uit dit
onderzoek niet. De veronderstelling dat de condities bij de aanvang
van het onderzoek niet wezenlijk verschillen in decodeervaardigheid,
mag daarom plausibel worden geacht. Datzelfde argument geldt a fortiori voor de rekenvaardigheid, gelet op de resultaten op de subtoetsen
Ordenen en op het onderdeel Taalgebonden iq (voornamelijk rekentaal, zie hoofdstuk Io). Veeleermag op die gronden worden verondersteld dat de leerlingen van de experimenteerscholen wanneer aan het
begin van het jaar een rekentoets zou zijn afgenomen, daarop gemiddeld lager zouden hebben gescoord.
Scholen verschillen overigens in de keuze van het moment waarop
de c I T O -toets voor technisch lezen wordt afgenomen. De meeste
scholen doen dat al na sinterklaas, sommige pas in februari. Die variatie in afnametijdstip gold in dezelfde mate voor beide condities.
In tabel I I. 4 staat een overzicht van de gemiddelde scores op leerlingniveau voor de subtoetsen Technisch lezen I en Rekenen I, Uitgesplitst naar conditie.
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tussentijdse meting

experiment

controle

t

gem. sd gem. sd
technisch lezen

n = 23I

4275
rekenen

5.

n = I97
I7

n = 239
I6.I8

4.86

42.69

5.30

O.I2

n = I96
I5·35

5.43

I.67

II.4. Gemiddelden en standaarddeviaties van alle leerlingen
bij Technisch lezen I en Rekenen I, uitgesplitst naar conditie.
TAB EL

In de periode tussen december en februari, wanneer de scholen drie
tot vijf maanden bezig zijn met het interventieprogramma, is er geen
verschil tussen leerlingen van experimenteerscholen en controlescholen op het gebied van technische leesvaardigheid. Dat werd ook niet
verondersteld, omdat het curriculum aanvankelijk lezen op nagenoeg
alle scholen een zeer vaste structuur en opbouw kent, waar niet gemakkelijk van zal worden afgeweken. De leerlingen van de experimenteerscholen scoren december/februari gemiddeld hoger op de rekentoets van het CITO (p = .IO). Al is dat verschil niet significant, het is
wel opmerkelijk, omdat de leerlingen van de experimenteerscholen bij
de aanvang van het onderzoek op alle enigszins verwante toetsen systematisch lager scoorden dan de leerlingen van de controlescholen.
Op dezelfde wijze worden in tabel II.5 de tussentijdse gegevens
gepresenteerd met de school als onderzoekseenheid.
tussentijdse meting

experiment
n = IO

controle

t

n = IO

gem. sd gem. sd
technisch lezen

42.98

2.I3

42,54

2.58

O.4I

rekenen

I6.3I

2.37

I4'88

3.

Ig

I.I4

TABELII.5 Gemiddelden en standaarddeviaties op gemiddeld
schoolniveau bil Technisch lezen I en Rekenen I in december / februari,
uitgesplitst naar conditie.

Al komen de resultaten uiteraard in grote lijnen overeen met die op
leerlingniveau, de tendens tot significantie van verschil is verdwenen.
Opmerkelijk is dat de experimentele conditie, die bij de aanvang van
het leerjaar lager scoorde op de subtoetsen rekentaal, probleemoplossen classificeren, tellen en seri8ren ook op schoolniveau hoger scoort
op de eerste rekentoets, al is het verschil niet significant.
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EINDTOETSEN

Op dezelfde wijze als in de voorgaande bespreking van resultaten worden de effecten van de interventie nagegaan aan het einde van de
interventieperiode, na een periode dus van ongeveer tien maanden
waarin met regelmaat een klein gedeelte van de dag werd benut, niet
voor het reguliere onderwijsprogramma, maar voor het voorlezen en
het laten lezen van een prentenboek.
In tabel I I.6 staan de gemiddelde scores van de leerlingen op de
toetsen die aan het einde van het schootjaar werden afgenomen, uitgesplitst naar conditie. In hoofdstuk IO werd bij de opzet van het onderzoek daartoe ook de Leesattitudeschaal (LAS) genoemd. Hierbij werd
opgemerkt dat de LAS is bedoeld voor schriftelijke klassikale afname
vanaf groep 4, en dat voor deze gelegenheid een klassikale aanbieding
waarbij de leerkracht de vragen hardop voorleest werd geprefereerd,
omdat de leesvaardigheid van de leerlingen waarschijnlijk te gering is
voor een probleemloos zelfstandig lezen van de items. Bij analyse van
de data bleek dat de schriftelijke invulling de leerlingen desondanks
voor dusdanige problemen had geplaatst, dat betrouwbaar scoren van
de gegevens onmogelijk was. De LAS wordt in deze presentatie van
resultaten dan ook niet opgenomen. Op enkele items van de LES die
betrekking hebben op ervaringen van de leerlingen met boekgebruik
en voorkeuren (die items zijn niet opgenomen in de in dit hoofdstuk
gepresenteerde totaalscore), wordt in hoofdstuk I 3 ingegaan. De scores op de LES indit hoofdstuk betreffen de items die als goed/fout konden worden gescoord. De verschillen tussen condities zijn niet
getoetst bij de herhaald afgenomen toetsen. In tabel I I.6 staan de twaardes voor verschillen op de toetsen die uitsluitend aan het einde
werden afgenomen (zie tabel II.7 voor een toetsing op de verschilscores).

Op de meeste toetsen die eveneens aan het begin van het schooljaar
werden afgenomen (de ELI, de subtoetsen probleemoplossen classificeren, serieren en tellen), is er weinig verschil tussen de leerlingen van
de experimenteerscholen en van de controlescholen. Bij het begin van
het onderzoek behaalde de experimentele conditie gemiddeld lagere
scores op die toetsen (in enkele gevallen significant lager). Voor een
vergelijking van de condities zullen niet de eindscores, maar de verschilscores tussen begin- en eindtoetsen uitgangspunt voor analyse
vormen. Gegevens over de toetsing van verschillen zijn in tabel II.6 bij
die toetsen dan ook nog niet ingevuld.
De toetsen voor technisch lezen en rekenen, die de eerste keer in
december en de tWeede keer aan het einde van het jaar werden afge-

nomen, lenen zich niet zonder meer voor een bepaling van de verschilscore. De eerste keer zijn de toetsen afgenomen nadat de inter-
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eindtoetsen

experiment

controle

n = 236

n = 200

genn.

I07·48

I08.04

sd

I319

II.54

E L I taalvrij iq

ELI taalgebondeniq

n = 235

n = 200

gern.

99.I8

Ioo.65

sd

I5·32

I6.84

n = 235
I02.I6

n = 200

I4.60

I6.34

n = 239

n = 203

ELI iq

gem.
sd

classificeren

I03.39

genn.

I3.49

I3.09

sd

2.32

2.33

n = 239

n = 203

gern.

II.3I

II.I5

sd

2.6I

3·2I

seriEren

tellen

n = 239

n = 203

genn.

I3.37

I3.30

sd

I.49

I.60

LES

n = 2I7

n = I99

genn.

27·69

26. I3

sd

5·06

5.36

technisch lezen

n = 248
4237

n = 203

genn.

sd

rekenen

5.45

42.45

n = 209

n -203

23.09

2I.03

sd

4.84

5.79

woordenschat

n = 208

n = 202

gem.

35·I6

33·49

sd

8.IO

7.94

gem.
sd
* P < 0.05;

n = 242

n -203

I9.6I

I8·43

5.I9

6.86

** p < O.OI

TABEL I I.6. Scores op de eindtoetsen van de leerlingen,

uitgesplitst naar conditie.
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-0.I4

5.96

genn.

begrijpend lezen

t

3·9I**

2.II*

2.06*

ventie al enkele maanden was begonnen, de tweede keer verschilden
de items in moeilijkheidsgraad met die van de eerste toetS. Het zijn
geen identieke toetsen. De vertaalslag die het CITO hanteert voor
technisch lezen in de zin van onvoldoende, matig, voldoende is bovendien te grof voor een analyse van verschillen tussen eerste en tweede
meting. Omdat in de vorige paragraafwerd verondersteld dat de groepen bij de aanvang van groep 3 niet zouden verschillen op het punt van
technisch lezen en omdat de experimentele conditie en de controleconditie bij de tussentijdse meting niet verschillend scoorden op de
toets technisch lezen I, lijkt er niets op tegen om bij vergelijking van
condities bij deze toetS de eindscores als maat te nemen.
Voor rekenen ligt dat iets anders. Ook daarvan is weliswaar geen
identieke begintoets voorhanden, maar de scores op andere, aan rekenen verwante toetsen (zie hiervoor) waren lager voor de experimenteerscholen, bij 66n toets zelfs significant lager. Bij de tussentijdse
meting scoorden de leerlingen van de experimenteerscholen echter
hoger dan die van de controlescholen. Desondanks worden voor rekenen, bij gebrek aan een maat voor het bepalen van de verschilscore, de
scores op de tweede meting volgens dezelfde redenering en op dezelfde wijze vergeleken als die voor de eerste rekentoets. In tabel II.6
staan daarnaast nog de scores van leerlingen van experimenteerscholen en controlescholen op twee toetsen die uitsluitend aan het einde
van het jaar werden afgenomen: begrijpend lezen (Lees en begrijp I)
en de woordenschattoets van het C I TO. Van beide mag, evenals voor
technisch lezen, aangenomen worden dat de leerlingen van de experimenteerscholen bij de opening van het schooljaar daarop niet substantieel beter zouden hebben gescoord dan de leerlingen van de controlescholen. Gelet op de gegevens op de ELI lijkt de veronderstelling
re81er dat, zo er verschillen waren in de uitgangspositie, die ten voordele van de controlescholen moesten uitvallen. Een vergelijking van
de condities op deze eindtoetsen lijkt dan ook redelijk, en in elk geval
niet op voorhand in het voordeel van de experimenteerscholen.
De analyse van de eindscores geeft het volgende beeld te zien. De
decodeervaardigheid aan het einde van het jaarverschilt niet tussen de
leerlingen van de twee condities. Aan het einde van het jaar scoren de
leerlingen van de experimenteerscholen echter significant beter op de
rekentoets (t = 3.9I; P = < o.ooI). Later komen we op dit punt apart
terug. Zowel op de woordenschattoets als op de toetS voor begrijpend
lezen scoren de leerlingen van de experimenteerscholen aan het einde
van het jaar significant hoger dan de leerlingen van de controlescholen
(P < 0.05).
Voor de overige toetsen, die tweemaal werden afgenomen, worden
de verschilscores tussen begin- en eindtoets als maat gehanteerd.
Deze zijn weergegeven in tabel I I.7.
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verschilscores
eindtoets/begintoets
ELI taalvri j iq

ELI

experiment
n = 233

controle
n = 200

gem.
sd

II.II

912

Io.44

IO.22

taalgebondeniq

n = 232

n = 200

genn.

I5·52

I4.OI

Sd

II.05

9.96

ELI iq

gem.

n = 232
I 5·47

I3·35

9.77

classificeren

n = 200

sd

n = 239
2.72
2.76

seriEren

n = 238

n = 200

gern.

3.00

2.55

sd

3.24

3·32

tellen

n = 239

n = 20I

gern.

2.27

sd

2.2I

LES

n = 200

2.00*

I.48

n = 200

sd

gem.

t

2.3I*

9. I7

I.87

318**

2.82

2.I9
2.2I

I.43

0.37

n = I85

gern.

3.28

I.90

sd

4.68

4.63

3.33**

*P< 0.05; ** p < O.OI

I I.7. Overzicht verschilscores tussen begin- en eindtoetsen,
uitgesplitst naar conditie.

TABEL

De verschilscores vertonen geen conditie-effect voor de toetsen probleemoplossen tellen, probleemoplossen seriEren en het taalgebonden gedeelte van de ELI. Op alle andere onderdelen zijn de verschilscores van de leerlingen van de experimenteerscholen significant
hoger dan van de leerlingen van de controlescholen. Dat geldt zowel
voor de vooruitgang op de toets die het meest direct effecten van de
interventie mat, de LE s, als voor die op toetsen die hooguit indirect
effecten van de interventie registreerden: (taalvrije) intelligentie en
probleemoplossen classificeren. Samen met de hiervoor gesignaleerde significante verschillen tussen condities op de toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en woordenschat levert dat het volgende eindresultaat op: er is een significant grotere vooruitgang of (aannemelijk gemaakt) verschil te constateren tussen condities bij intelligentie, woordenschat, begrijpend lezen, probleemoplossen classificeren, rekenen
en leeservaringen en er valt geen verschil vast te stellen bij technisch
lezen, probleemoplossen tellen en probleemoplossen serieren. Inte-
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ressanter nog dan de omvang van die verschillen tussen condities is de
aard van de verschillen. Daarop komen we aan het einde van de para-

graafterug.
Op elk toetsmoment waren er kleine verschillen tussen het aantalleerlingen dat aan de toetS deelnam. Over het algemeen blijkt de uitval
relatief gering en gaat het bijna steeds om een beperkt aantal leerlingen (meestal minder dan vijfprocent) dat bij een van de metingen niet
aanwezig was op het moment van toetsafname. Een uitzondering
daarop vormt een deel van de toetsen aan het einde van het jaar. Edn
school kon daar op dat moment geen tijd meer voor vrijmaken.
In tabel I I.8 op de volgende pagina worden alle hiervoor gesignaleerde effecten samengevat aan de hand van begin- en eindtoetsen en
van verschilscores, steeds uitgesplitst naar conditie.
Bij technisch lezen wordt noch halverwege het jaar, noch aan het
einde daarvan een conditie-effect gevonden. Met andere woorden, op
de vaardigheid 'decodering van geschreven taal' heeft het interventieprogramma geen enkel effect gehad. Datzelfde kan worden geconstateerd voor de telvaardigheid van de leerlingen en voor het serieren. Op
de meeste andere getoetste vaardigheden blijken de leerlingen van de
experimenteerconditie meer vooruitgang te vertonen of hogere eindscores te behalen dan de leerlingen van de controleconditie.
Dat de leerlingen van de experimenteerscholen op de LES Significant meer zijn vooruitgegaan, hoeft niet te verbazen: het interventieprogramma was er immers op gericht de leeservaringen van de leerlingen uit te breiden en een aantal items betrofpersonages die in de aan
te bieden prentenboeken voorkomen. Desondanks is het de moeite
van het vermelden waard dat het met regelmaat in de klas voorlezen
van een prentenboek en het zelf oppakken van zo'n boek dusdanig
beklijft dat de leerlingen aan het einde van het jaar een aantal personages uit die boeken nog blilken te herkennen.
Interessanter is echter het feit dat de leerlingen van de experimenteerscholen ookbetere scores behalen op de maten voor taalvrije intelligentie, voor het probleemoplossen classificeren, voor woordenschat,
begrijpend lezen en rekenen, vaardigheden die geen van alle direct zijn
geoefend met het aanbieden van de prentenboeken.
Het zou aardig zijn als we bij de bespreking van de hoofdvraag konden volstaan met de constatering van een niet gering aantal effecten
van de interventie op vaardigheden die meer dan technisch lezen of
tellen zijn gericht op inzicht. Hiervoor werd er echter al op gewezen
dat het design eigenlijk een analyse vereist van de resultaten met de
factor 'school' als onderzoekseenheid. Helaas reduceert dat de resultaten aanzienlijk. In tabel I I.9 staan die resultaten samengevat.
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controle

experiment

t

gem. sd gem. sd
taalvrij iq
september

juni

9630
I07·48

I3.I9

verschilscore

II.II

IO.44

83·75

I5·9I

99.I8
I5'52

I5·32

taalgebonden iq
september

juni
verschilscore

I5·59

II.05

99.28

I6.06

I08.04 II.54
9.I 2

IO.22

86.73

I7 98

2.00*

Ioo.65 I6.84
I4.OI

9.96

90·35

IB.IO

I.48

totaal iq

september

86.75

I5'88

juni

10216
I5·47

I,4.60
9.77

IO·76
I3 49
2.76

2.76

8.3I
II.3I

2.59
2.6I

3.00

3.24

2.55

3.32

II.IO

2.59

I

I.08

I3'37

I3.30

2.4I
I.60

2.27

I.49
2.2I

2.I 9

2.2I

24·39
27·69

5.37
5.06

24·30
26. I3

5.69
5.36

3.28

4.68

I.90

4.63

verschilscore
classificeren
september
juni
verschilscore

I03·39 I6.34
I3·35

9.I7

2.45

II.I6

2.72

2.32

I3.09
I.87

2.33
2.82

8.65

2.77

II.I5

3·2I

2.3 I*

318**

seridiren

september
juni
verschilscore

I.43

tellen

september
juni
verschilscore

0.37

LES

oktober
juni
verschilscore

3.33**

technisch lezen
december

42.75

5.

I7

42,69

5.30

O. I 2

iuni

42,37

5.45

42.45

5.96

-0.I4

rekenen
december
juni

I6.I8
23.09

4.86
4.84

I5·35
21.03

5.43
5.79

3.9I**

35·I6

8.Io

33·49

7.94

2.II*

I9.6I

5.Ig

I8.43

6.86

2.06*

I.67

woordenschat
luni

begrijpend lezen

juni
*P< 0.05; **P<o.OI
TABE LII.8.

Gemiddelden en standaarddeviaties over alle leerlingen op
begintoetsen, eindtoetsen en verschilscores, uitgesplitst naar conditie.
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controle

experiment

t

gem. sd gem. sd
taalvrij iq

september
juni
verschilscore

(n = IO)

(n = IO)

97·3I
I08.25

6.66
5.07

I08.07

6.05
6.22

IO.94

4·OI

9.02

2.7I

99·4I

taalgebonden iq
september

83.72

5.97

86.46

8.26

juni

99·46

6.50

IOO.I4

9.54

verschilscore

I579

2.64

I3'67

2.69

8.0I

I.25

I.77*

totaaliq

september
juni
verschilscore
classificeren
Septernber

juni
verschilscore
seritren
september
iuni
verschilscore

87·26

6.55

90.25

I02.72

5.89

I03.07

8.82

I5·52

3.36

I

3,05

2.94

Io.87

0.93

II.I6

0.87

I3·48

I3·II

0.65

2.60

0.53
0.8I

I.90

0.85

8.4I

0.63

0.79

8.56
II.I6

0.59

II.29

2.87

0.97

2.64

0.93

I.75*

I.85*

I.OI

0.54

tellen
II.I2

O.7I

II.OI

I.IO

I3·38

0.30

I3.23

O.70

2.I7

0.69

2.23

0.97

oktober

24·47

2.49

24'48

2.42

juni
verschilscore

27·90
3.64

2.36

26.36

I.82

I.3I

I.9I

2.I7

2.I6**

december

42.98

2.I3

42.54

2.58

juni

42,39

I.62

42.04

3.58

O.4I
0.28

september
juni
verschilscore

-0.I 5

LES

technisch lezen

rekenen

(n = 9)

december

I6.3I

2.37

I4'88

3.Ig

I.I4

juni

23.22

2.39

20·78

3.79

I.65

woordenschat
juni

35·2I

4.08

33·86

3.82

0.74

I9.69

2.28

I7·79

4.I 6

I.27

(n = 9)

begrijpend lezen
juni

* p < O.IO;

** p < 0.05

TABEL I I.9. Gemiddelde begin-, eind- en verschilscores en standaarddeviaties van scholen, uitgesplitst naar conditie.
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Lang niet alle verschillen die in tabel II.8 significant waren, zijn dat
ook in tabel II.9. Desondanks blijken enkele effecten nog steeds duidelijk traceerbaar. Allereerst blijft ook nu het basispatroon hetzelfde:

terwijl op nagenoeg alle toetsen de controlescholen bij de aanvang van
het schooljaar gemiddeld hogere scores behalen, zijn op nagenoeg alle
toetsen aan het einde van het jaar de scores van de experimenteerscholen hoger (woordenschat, begrijpend lezen, rekenen). Anders
gezegd, de experimenteerscholen zijn gemiddeld over de hele linie
meer vooruitgegaan (taalvri j iq, taalgebonden iq, iq classificeren,
seriEren), echter niet bij tellen en bij technisch lezen. Weliswaar geeft
maar 66n verschilscore een significant conditie-effect te zien (de LES),
maar ook de verschillen tussen de groeiscores van beide condities bij
taalgebonden iq, totaal iq en probleemoplossen classificeren zijn
groot (p < o.Io). Dat resultaat is de moeite waard voor een interventieprogramma in het onderwijs, waar zoveel factoren van invloed zijn
op de onderwijsprestaties van de leerlingen. Enkele van die determinanten van schoolprestaties worden in de navolgende hoofdstukken
onder de loep genomen.

II.4. SAMENVATTING
Op het merendeel van de toetsen behaalt de experimentele conditie bij
de aanvang van het schootjaar gemiddeld lagere scores dan de controleconditie. Wanneer de school als onderzoekseenheid wordt genomen
zijn die verschillen bij geen van de begintoetsen significant. Wanneer
de gegevens op het niveau van de leerling worden geanalyseerd (zoals
doorgaans gebeurt), scoort de experimentele conditie bij hetbegin van

het onderzoek significant lager op het taalvrij iq en het totaal iq.
Aan het einde van het schooljaar heeft de experimentele conditie
significant hogere scores op de toetsen rekenen, woordenschat en
begrijpend lezen en significant hogere groeiscores op de subtoets taalvrij iq, de totale iq-score, de toetS probleemoplossen classificeren en
de LES. Bij tellen, technisch lezen en seri6ren zijn er geen verschillen
tussen de beide condities. Wanneer de school als analyse-eenheid
wordt genomen blijkt een significant conditie-effect alleen te worden
aangetroffen bij de LES. Bij drie gegevens (het totaal iq, het taalgebonden iq en probleemoplossen classificeren) zijn de p-waarden lager
dan Io%.

Dit resultaat is alleszins het signaleren waard, zeker tezamen met
het feit dat ook bij de meeste andere toetsen de aanvankelijk lagere
gemiddelde scores van de experimentele kinderen in het tegendeel
zijn verkeerd: aan het eind van het jaar zijn op 66n na alle gemiddelde
(verschil)scores van dezen hoger dan die van de controlekinderen.
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Dat is des te opmerkelijker wanneer in overweging wordt genomen
wat de aard van de toetsen is die de grootste verschillen laten zien tussen experimentele conditie en controleconditie. Bij de meer wiskundige onderdelen is er wel een conditie-effect bij de rekentoetsen, bij probleemoplossen classificeren en bij het taalvrije iq, maar niet bij probleemoplossen tellen en seri8ren. Bij de linguistische onderdelen
treedt wel een conditie-effect op bij begrijpend lezen en woordenschat, maar niet bij technisch lezen. Alle domeinen waar geen effecten
worden gevonden betreffen vaardigheden die tot het kerncurriculum
van groep 3 behoren. Leerkrachten zullen zichzelf daar meestal
betrekkelijk weinig speelruimte gunnen, terwijl de vaardigheid technisch lezen en tellen tegelijkertijd ook om een behoorlijke mate van
'drill' vragen. De domeinen waar wel effecten worden gevonden, lijken - afgezien uiteraard van effecten op de LES vaardigheden te
betreffen die het meer van inzicht moeten hebben zoals probleemoplossen classificeren, het taalvrije iq (matrixen en natekenen van patronen) en rekenvraagstukjes. De indruk ontstaat dan ook dat het interventieprogramma niet alleen positieve invloed heeft gehad op de literaire kennis van de leerlingen, maar ook op die schoolvaardigheden
die betrekking hebben op inzichtelijk leren. In hoofdstuk I4 komen we
hierop in een slotdiscussie terug.
-
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HOOFDSTUK I2

Mattheus en de interuentie. DOJerentiale e#ecten van
de interventie
I2.I. INLEIDING

In hoofdstuk IO en I I werden de uiteenlopende leerlingpopulaties op
de diverse scholen in kaart gebracht en de effecten opgespoord van het
interventieprogramma over de verschillende condities. In dit hoofdstuk worden relevante subgroepen leerlingen geanalyseerd op gevolgen van het interventieprogramma. Het zou immers kunnen dat van
het in hoofdstuk I I geconstateerde, positief effect slechts een bepaalde categorie leerlingen heeft geprofiteerd. Het feit dat een (klein) deel
van de onderwijstijd werd benut voor iets anders dan het reguliere
onderwijsprogramma, namelijk een extra (prenten)boek aanbieden
en laten lezen, zou in dat geval andere categoriean leerlingen geen of
weinig voordeel kunnen hebben opgeleverd. Zo is verscheidene malen
opgemerkt dat zwakkere leerlingen in het onderwijs meer zijn gebaat
bij extra en meer gestructureerde aandacht voor reguliere leerstof,
zoals in het debat over de effectieve school.1 Als die noties ook hier gelden, dan zouden de effecten van het interventieprogramma bijvoorbeeld in sterkere mate te vinden moeten zijn bij leerlingen uit hoger
geschoolde milieus en niet bij allochtone leerlingen uit minder geschoolde milieus. Normale en goede lezers/leerders zouden dan naar
alle waarschijnlijkheid volop van de interventie profiteren, terwijl
zwakke lezers daarentegen de in de interventie iets beperktere aandacht voor technisch lezen nauwelijks zouden hebben kunnen missen.
In de zin van schoolcompositie kan een vergelijkbare redenering worden opgesteld: zwaardere OVG-scholen (met een relatief hoge SE Sfactor) en'zwarte' scholen (met een relatiefhoog percentage allochtone leerlingen) zouden volgens die redenering minder zijn gebaat bij
zo'n interventie dan lichtere OVG-scholen en'witte' scholen. Die ver-

onderstellingen worden hierna getoetst.
In § I 2.2 worden specifiekere gegevens inzake leerlinggewichten
nader gepresenteerd. Voor een toelichting op het begrip leerlinggewicht zij verwezen naar hoofdstuk IO. Met leerlinggewichten zijn de
verschillen tussen laagopgeleide autochtone en allochtone leerlingen
aangeduid (met respectievelijk leerlinggewicht I.25 en I.90). Van de
I. J. Scheerens, War maakt scholen efecnefi svo, Den Haag I989; G. Meijnen &
G. Schmink, Schooluoorbeelden. E#ectiefonderwO's aan kinderen uit achterstandsmilieus.

Meppel (Educaboek) I988.
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in totaal I36 leerlingen van niet-Nederlandse etniciteit zijn er slechts
drie uit een hoogopgeleid allochtoon milieu met, net zoals kinderen
van hoogopgeleide autochtone ouders, leerlinggewicht I.00. Wat de
verschillen betreft tussen groepen allochtone leerlingen onderling,
wordt volstaan met enkele algemene uitkomsten over de drie grootste
groepen allochtone leerlingen (Marokkaanse, Turkse en Surinaamse).

In § I2.3 wordt nagegaan of de zwakke lezers onder de leerlingen
geen nadelen hebben ondervonden van het interventieprogramma.
Het is denkbaar dat individuele scholen verschillen in de vorderingen die leerlingen in een schooljaar behalen en in het effect van de
interventie, naarmate de schoolpopulatie bijvoorbeeld als meer of
minder 'zwart' kan worden aangemerkt. In § I2.4 behandelen we dit
in samenhang met de in hoofdstuk IO gepresenteerde S E s-factor als
maat voor het 'ov G-gehake' van de school. Omdat in de berekening
van de SES-factor van scholen ten behoeve van al ofniet opneming in
een ovG-verband geen onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen
met een gewicht van I.25 en met een gewichtvan I.90, ishet denkbaar
dat een school met een hoge S E s -factor relatiefweinig allochtone leerlingen herbergt en omgekeerd een school met een lage S E S -factor toch
een groot aantal allochtone leerlingen. Omdat die situatie inderdaad
voorkomt, worden daarnaast in dezelfde § ook vergelijkbare gegevens
gepresenteerd over de relatief 'witte' en 'zwarte' scholen.
In § I2.5 tenslotte beantwoorden we kort de vraag of, en zo ja waar,
er relevante verschillen zijn te traceren in effecten tussen jongens en
meisjes.

I2.2. LEERLINGGEWICHTEN

Een overzicht van de verdeling van de aantallen leerlingen over de drie
leerlinggewichten per conditie staat in tabel I 2. I op de volgende pagina. De leerlingen met gewicht I.90 zijn daarbij onderverdeeld naar
emische achtergrond. In dit overzicht worden, anders dan in hoofdstuk Io, waar de situatie bij de aanvang van het onderzoek werd gepresenteerd, alleen die leerlingen opgenomen die in alle analyses zijn
betrokken. Leerlingen die tussentijds van school zijn gegaan, die naar
het speciaal onderwijs werden verwezen, of van school zijn veranderd
en daarom niet de uiteindelijke onderzoekspopulatie uitmaken, zijn in
dit overzicht weggelaten. De Nederlandse arbeiderskinderen, de I.25leerlingen, vormen de grootste categorie in zowel de experimentele als
de controlegroep. De allochtone leerlingen (I.90) vormen de volgende grootste categorie. De Nederlandse leerlingen met hoger opgeleide
ouders (I.00) maken in beide condities de kleinste categorie uit.
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leerlinggewicht

experiment
aantal

%

controle
aantal

%

totaal

aantal %

hoog autochtoon gew. I.00

42 I6,9

40 I9,4

82 I8,I

laag autochtoon gew. I.25

I37 55,2

I02 49,5

239 52,6

laag allochtoon gew. I.90
Marokkaans

69 27,8
I9

64 3I,I
I2

I33 29,3

35

IS

53

II

22

33

Turks

Surinaams
overige

totaal

4

248 IOO

I2

206 IOO

3I

I6

454 IOO

TABEL I2.I. Aantal leerlingen per leerlinggewicht en per conditie;
tussen haakjes de percentages per conditie.

BEGINGEGEVENS
In tabel I 2.2 staan de gemiddelden en standaarddeviaties op de begintoetsen van de leerlingen, uitgesplitst naar leerlinggewicht en conditie.
Leerlinggewicht I.00 wordt in de tekst ook aangeduid als 'hoog autochtoon' of'hoog allochtoon', leerlinggewicht I.25 als 'laag autochtoon' en leerlinggewicht I.90 als 'laag allochtoon'.
De verschillen tussen de drie groepen leerlinggewichten blijken
groot en systematisch te zijn. Op alle toetsen, zowel in de experimentele als in de controleconditie zijn de scores van de I.00 leerlingen
gemiddeld het hoogst, de scores van de I.90 gemiddeld steeds het
laagst, waarbij de scores van de I.25 leerlingen daartussen vallen.
Uit tabel I2.2 blijkt ook dat het in hoofdstuk II gesignaleerde verschil tussen de condities op de begintoetsen (gemiddeld halen de leerlingen van de controlescholen hogere scores op de begintoetsen) voor
elk van de afzonderlijke leerlinggewichten geldt. Bij bijna elke subtoets zijn de scores van de leerlingen uit alle drie de categorieen van de
controlescholen gemiddeld iets hoger dan die van de leerlingen van de

experimenteerscholen. Daar zijn maar een paar uitzonderingen op: de
leerlingen van de experimenteerscholen scoren met de toets probleemoplossen tellen iets hoger dan de leerlingen van de controlescholen (gew. I.00 en gew. I.90), en bij de LES zijn de verschillen tussen de leerlinggewichten I.25 en I.90 nagenoeg afwezig. Om na te
gaan of deze verschillen tussen de leerlinggewichten significant zijn,
werd een eenweg variantie-analyse uitgevoerd met de factor gewicht
als onafhankelijke variabele.
Bij alle toetsen blijkt dat de verschillen tussen de leerlinggewichten
groot en significant zijn. De allochtone leerlingen (gew. I.90) scoren

4I 4

controle

experiment

begintoetsen

gem

sd

gem

I.00

I04.02

II.9I

I08.35

I3.03

I.25

97·35

I

5.59

IOI.24

I

I.90

89.44

I448

totaal

sd

gem

sd

F

-ratio

taalvrij iq
I06. I3

I2.58

5.24

99·03

I5.53

90·47

I4'99

89.94

14.94 32. I5**

I7.37

taalgebonden iq
I.00

I.25

95·86
85.35

I.90

2

I00.73

98.23

I7.3I

I3'72

89.04

I

6.04

86.94

I4'85

73·IO

I

2.44

74·3I

I

2.79

73·69

I2.58 7419**

98.38
88.29

15'20
I479

I03·75

I5'66

IOI.00

I.25

92.75

I6.67

90.2I

I 5.75

I.90

76.50

II.96

78.I6

I3.93

77·30

I 2.93 67.27**

I.00

II.95

2.08

I2.30

2.39

I 2. I

2

2.23

I.25

Io.80

2.46

II.34

2.59

II.02

2.52

I.90

9.97

2.35

IO. I3

2.83

IO.05

2·58 I 7.85**

9.02
8.48
7.54

2.63

9.63

2.69

8.9I

2.76

9.32
8.66

2.66

2.56

2.46

7.58

2.54

7.56

2.49 I3.00**

I 7.I

totaal iq
I.00

I5·57

classificeren

set'i8ren
I.00

I.25
I.90

2.65

tellen
I.00

I

2.23

I.97

I2.I 8

2.00

I

2.2I

I.97

I.25

II.I8

2.15

II.45

2.07

II.29

2.I 2

I.90

IO.25

2.28

9.83

2.63

IO.05

2.46 26.53**

1.00

28.28

4.Ig

27·76

4.07

28.03

4·II

I.25

24 78

4.83

24·84

5.28

24'BI

5·OI

I.90

2I.25

5.25

2I.25

5.76

2I.24

5·46 45·42**

LES

**

p < O.OI

Gemiddelden en standaarddeviaties van begintoetsen per
leerlinggewicht en conditie; F -ratio's eenweg-variantie-analyse op
leerlinggewichten.
TA B E L I2.2.

gemiddeld op alle begintoetsen het laagst, de Nederlandse leerlingen
uit een hoger sociaal milieu (gew. I.00) het hoogst.
Om te weten te komen waar de significante verschillen tussen de
drie categorie8n leerlingen precies zitten, werd in een posthoc-analyse
de Hs D-toets van Tukey toegepast. In tabel I2.3 staat een overzicht
van de resultaten op een 5% significantie-niveau.
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HsD-procedure (0,05%)

I.00-I.25

I.00-I.90

I.25-I.90

*

*

*

*

*

*

*

*

*

classificeren
serieren

*

*

tellen
LES

*

*

*
*

*

*

*

taalvrij iq

taalgebonden iq
totaaliq

*

*

TABEL I2.3. Significante resultaten HSD-toets (p < 0.05); scores begintoetsen bij paarsgewijze vergelijking van leerlinggewichten.

Bij alle toetsen op den na (serieren) zijn de verschillen tussen elke
combinatie van gewichten significant. Nederlandse leerlingen van
laagopgeleide ouders scoren, behalve bij de toets seriEren, bij alle toetsen significant lager dan Nederlandse leerlingen van hoger opgeleide
ouders, allochtone leerlingen halen op alle toetsen significant lagere
scores dan Nederlandse leerlingen van laagopgeleide ouders en Ne-

derlandse leerlingen van hoger opgeleide ouders. Wanneer per conditie de verschillen tussen leerlinggewichten worden getoetst, zijn die
eveneens bij elke toets significant.

Tabel I2.4 bevat de gemiddelde scores perleerlinggewicht en conditie
op de aan het einde verzamelde toetsen. Aan het einde van het schooljaar blijkt dat bij de herhaald afgenomen toetsen de leerlingen van de
experimenteerscholen niet meer systematisch lager scoren dan de
leerlingen van de controlescholen. Bij in totaal I3 toetsen scoren de
leerlingen van de experimenteerscholen zelfs hoger. Ook bij de toetsen die alleen aan het einde van het jaar werden afgenomen, scoren de
leerlingen van de experimenteerscholen in de meeste gevallen hoger
dan die van de controlescholen. Afgaande op de gemiddelde resultaten per gewicht bij het begin van het schooljaar viel dat niet te verwachten.
Net als in hoofdstuk I I worden de effecten van de interventie afgemeten aan de verschilscores voor die toetsen die zowel aan het begin als
aan het einde van de interventie werden afgenomen, en aan de scores
op de eindtoetsen bij die toetsen, die uitsluitend na afloop van het
schooljaar werden afgenomen (voor een verantwoording van deze
keuze zie hoofdstuk II).
Tabel I 2.5 biedt een overzicht van de verschilscores en van enkele
scores op de eindtoetsen, uitgesplitst naar leerlinggewicht en conditie.
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eindscores

experiment

gem.

sd

controle

gem.

sd

taalvri j iq
I.00

II2.43
IOB.OI

IO.30

II8.20

I 2.55

I3.I 8

I08.78

I4·34

03.22

I3.7I

I00.45

I3.IO

I.00

II3.I2

I4·80

II3.4I

I4.20

I.25

I03·46

I3.I3

I03·46

I465

I.90

88.49

II.4I

88.I3

I4·97

I.00

II3.I9

II.92

I.25

I

I.25
I.90

I

taalgebonden iq

totaal iq

I.90

II6.62

I3.08

03.07

I

3·80

I05.52

I 3 93

93·25

I2.I5

9I.66

I 3.93

classificeren
I.00

I4.5I

I.93

I4.23

2.II

I.25

I3'58
I 2.68

2.I9

I3.28

2.26

2.52

I2.05

2.2I

I.90

serieren
I.00

I

2.54

2.49

I2.58

I.25

II.40

2.45

II.37

2.77
2.99

I.90

IO·36

2.69

9.89

3.38

I.00

I358

I.39

I398

I.I2

I.25

I3.39
I3.03

I.45

I3·35

I.58

I.58

I2.79

I.73

3I.65
28.OI

3.85

29·70

3.47

I.25

4.38

27.OI

4.83

I.90

24.42

5.Io

22.30

5·OI

I.00

45·I 2

I.25

43·26
38.93

2.68
4.36
6.86

44·93
43·32
39·36

4.54

tellen

I.90

LES
I.00

technisch lezen

I.90

5.3I

7.I 6

rekenen
I.00

2557

3.73

23.08

3.49
4.94

24.95

I.25
I.90
woordenschat

2I.72

2I.52

4.78

I746

4.83
6.28

I.00

4I,35

6.20

38. 5

5.7I

I.25

36.84
27·29

5.6I

35·82

5.85

8.23

26.II

7.02

I.00

22.35

3.7I

22.58

5.46

I.25

20.2I

5.00

I8.48

6.73

6.70

5.09

I5·73

6.63

I.90

begrilpend lezen

I.90

I

I2.4. Gemiddelden en standaarddeviaties van de eindtoetsen,
uitgesplitst naar leerlinggewicht en conditie.

TABEL

4 I 7

I.00

experiment
I.25
I.90

I.00

controle
I.25

I.90

venchilscores
taalvrij iq

gem.

8.40

IO.7I

I3'69

9.79

9.79

IO.I7

IO.97

IO. I9

7.90
IO.I6

Io.65

sd

I7·26

15·OI

I5'38

II.82

I4.76

I4.I9

sd Io.84

II.44

IO·46

Io·58

9.30

IO.53

IO.97

taalgebonden iq
gern.

totaaliq
gern.

I4'8I

I5.06

I6.70

I2.28

I3.I5

I4.32

sd

8.84

9.88

10. I4

9.78

9.36

8.49

genn.

2.46

2.80

2.7I

I.92

I.89

I.78

sd

2.30

2.92

2.74

2.70

2.93

2.75

genn.

3.54

2.93

2.78

2.95

2.49

2.37

sd

3.29

3.I

3.47

3.45

3.08

3.64

classificeren

seriEren
I

tellen

gem.

I.54

2.23

2.78

I.80

I.87

2.97

sd

I.80

2.I9

2.37

I.77

2.00

2.59

gern.

3.54

3.67

3.05

2.I 8

2.I 2

I.34

sd

4·IO

4.I 5

5·92

3.39

4.88

4.92

technisch lezen
gem.

45·I2

38,93
6.86

43·32

39·36

2.68

43·26
4.36

44·93

sd

5.3I

4.54

7. I6

genn.

25·57

23·08

2I.52

24·95

2I.72

sd

3.49

4.94

4.78

3.73

4.83

I7·46
6.28

gern.

22.36

20.2I

I6.70

22.58

I8.48

I5·73

sd

3.7I

5.00

5.09

5.46

6.73

6.63

gem.

4I,35

36.84

27·79

38.85

35·82

26.II

sd

6.20

5.60

8.23

5·7I

5.85

LES

eindscores

rekenen

begrijpend lezen

woordenschat
7.02

I2.5. Overzicht van gemiddelde verschilscores en standaarddeviaties
(iq, classificeren, seritren, tellen,LES) en van scores eindtoetsen (technisch
lezen, rekenen, woordenschat, begrijpend lezen), uitgesplitst naar conditie
en leerlinggewicht.
TA B EL
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Om de hoofdeffecten voor respectievelijk conditie en gewicht en
mogelijke interacties tussen conditie en gewicht te achterhalen is een
tweeweg-variantie-analyse uitgevoerd, met als hoofdfactoren conditie
en leerlinggewicht. In tabel I2.6 staat een overzicht van de Uitkomsten
van de variantie-analyse.
conditie

gewicht

F (I)

F (2)

conditie x gewicht
F (2)

verschilscores

4.44*

3.6I*

I.43

2.I 7

O.IO

I.BI

5.94*

I.3I

0.04

9.85**

O.II

O.I5

seriEren

2.I5

I.IO

0.02

tellen

O. I9

8.89**

0.97

0.87

0.03

taalvri j iq

taalgebonden iq
totaaliq

classificeren

LES

Io.73**

eindscores

technisch lezen

0.06

38.66**

O. IO

I 7·27**

34·21*

3.87*

woordenschat

5.58*

12 I.08**

O.40

begrijpend lezen

4.54*

3I.80**

0.93

rekenen

* P <0·05; **P< 0.00I

I2.6. Resultaten variantie-analyse op verschilscores (iq, classificeren,
seri6ren, tellen en L E S) en eindtoetsen (technisch lezen, begrijpend lezen,
rekenen en woordenschat) met conditie en leerlinggewicht als factoren.

TABEL

De algemene conditie-effecten zijn uiteraard dezelfde als die al in
hoofdstuk I I bij de presentatie van de gegevens op leerlingniveau ter
sprake kwamen. Uit tabel I2.6 blijkt verder dat de verschillen tussen
leerlinggewichten ook aan het einde van het schooljaar aanzienlijk
zijn. Bij technisch lezen, tellen, rekenen, woordenschat en begrijpend
lezen is er een significant hoofdeffect van de factor leerlinggewicht.
Dat geldt eveneens voor de verschilscore op het taalvrije gedeelte van
de algemene intelligentietest.
Om na te gaan waar de verschillen tussen leerlinggewichten precies

zitten werd nu een posthoc-analyse uitgevoerd voor elke conditie
afzonderlijk (zie bijlage I 2. I). Net als bij de begintoetsen blijkt dat de
leerlinggewichten bij de scores op de eindtoetsen in nagenoeg elke
combinatie significant van elkaar verschillen. Bij de verschilscores is

4I9

er alleen een hoofdeffect voor de factor leerlinggewicht bij het taalvrij
iq en bij probleemoplossen tellen. Alleen in geval van de experimentele conditie is er een significant verschil tussen de scores van I.00 leerlingen en van I.90 leerlingen. Bij tellen zijn de verschillen bij beide
condities significant tussen leerlinggewichten I.00 en I.90 en bij de

controlegroep ook tussen I.25 en I.90

Interactie-effecten tussen conditie en leerlinggewicht zijn bij de meeste toetsen afwezig, alleen bij rekenen is het interactie-effect significant. Een nadere analyse van het conditie-effect per leerlinggewicht
zou in principe alleen uitgevoerd hoeven te worden bij de rekentoets,
de toets waarop een interactie-effect wordt genoteerd. Wel zijn er bij
een aantal toetsen zowel hoofdeffecten voor conditie als voor gewicht.
Om die reden, en vanwege het in de inleiding gememoreerde feit dat
interventies als de hier gepresenteerde vaker worden afgeraden voor
de zwakkere leerlingen, is er toch de voorkeur aan gegeven om voor elk
van de verschillende sociaal-etnische milieus via een simpele effectentoets het conditie-effect na te gaan. Tabel I2.7 biedt een overzicht van
de resultaten van de posthoc-analyse.
hoog

laag

laag

autochtoon

autochtoon

allochtoon

n =82

n = 232

n = I28

0.28

3.37
0.00

verschilscores

taalvrij iq
taalgebonden iq

5.05*
I.60

3.76
O.I3

totaal iq
classificeren
seriEren

I.76
4.32*

2.03

0.92
0.55

I.67

0·38

tellen
LES

O.I9

0.82

0.07

I.42

719**

4.83*

technisch lezen

I.27

0.39

rekenen

0·56

woordenschat
begrijpend lezen

3.40

5.70*
2.02

O.I5

2.29

I.69

eindscores

* P < 0.05;

**

6.55*

I5.84**

I.89
I.07

p < 0.01

TAB EL I2.7. F-ratio's simpele effectentoets van conditie-effect binnen
leerlinggewichten op verschilscores (iq, classificeren, seritren, tellen, L E S)
en scores eindtoetsen (technisch lezen, rekenen, woordenschat,
begrijpend lezen).
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Het geringste aantal significante conditie-effecten treedt op bij de
Nederlandse leerlingen met leerlinggewicht I.00 (geschoold milieu):
significant is het conditie-effect bij het taalgebonden gedeelte van de
algemene intelligentietest en ook bij de woordenschattoets is het verschil tussen de experimentele en de controlegroep redelijk groot (p <
o.Io). Bij de Nederlandse arbeiderskinderen (leerlinggewicht I.25)
treedt bij drie toetsen een significant conditie-effect op: bij de toetS
probleemoplossen classificeren, bij de LE S en bij de rekentoets aan het
einde van het schooljaar. Bij die categorie is daarnaast de groei bij het
taalvrije gedeelte van de intelligentietest aanzienlijk (p < O.IO). Wat de
allochtone leerlingen betreft is wederom driemaal een significant conditie-effect aanwezig: bij de eindtoeIS technisch lezen, opnieuw bij de
rekentoets aan het einde van het jaar en bij de vooruitgang op de LES,
terwijl de groei van de taalvrije intelligentie aanzienlijk is in het geval
van deze categorie (p < O.Io). Uit die gegevens blijkt dat de verschillen
tussen de leerlingen uit onderscheiden sociaal-culturele milieus er aan
het einde van het interventieprogramma niet groter op zijn geworden.
En het is in elk geval zeker niet zo dat vooral kinderen uit hoogopgeleide milieus profiteren van het interventieprogramma of uitsluitend
Nederlandse leerlingen er baat bij hebben. Ook bij de laagopgeleide
autochtone en bij allochtone leerlingen zijn duidelijk effecten van de
interventie zichtbaar.
ETNISCHE GROEPEN

In de voorgaande analyses werden de allochtone leerlingen (met leerlinggewicht I.90) gezamenlijk besproken. De categorie allochtone
leerlingen bestond in totaal uit 3I Marokkaanse, 53 Turkse en 33 SUrinaamse leerlingen en I7 leerlingen van diverse overige nationaliteiten. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat verschillende etnische
groepen niet in dezelfde mate profiteren van het Nederlandse onderWijs.

De verschillen tussen de Nederlandse leerlingen en de overige etniciteiten zijn, zoals bleek uit de vorige paragraaf, bij nagenoeg alle begintoetsen significant. Onderzocht werd of er grote verschillen bestaan in
uitgangssituatie tussen de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse leerlingen onderling.
Bij de aanvang van het onderzoek worden er weinig significante
verschillen gevonden tussen de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
leerlingen op de begintoetsen. Alleen de scores op de L E S geven een
significant hoofdeffect voor etniciteit te zien. Surinaamse leerlingen
halen daarop hogere scores dan Marokkaanse en Turkse leerlingen
(zie bijlage I 2.2) .

Een overzicht van de verschilscores op de herhaalde toetsen en van
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de scores van enkele eindtoetsen per etnische groep per conditie staat

in bijlage I2.3. Uit een tweeweg-variantie-analyse

met

conditie en

etnische groep als factoren blijkt bij op 66n na alle toetsen geen interactie-effect op te treden tussen conditie en etnische groep. De interventie heeft dus op alle drie de groepen een vergelijkbaar effect gehad.
Een significant interactie-effect treedt alleen op bij de woordenschattoets. De Marokkaanse leerlingen van de experimentele groep hebben
gemiddeld een veel hogere score dan de Marokkaanse leerlingen van
de controlegroep: resp. 32.69 (sd 7.40) en 23·33 (sd 5.28). Bij de Surinaamse leerlingen is het verschil tussen de groepen kleiner: gemiddeld
resp. 3I.80 (sd 7.07) Versus 29. I4 (sd 6.89), terwijl het bij de Turkse
leerlingen nagenoeg afwezig is: gemiddeld resp. 22.97 (sd 5.BI) en
22.53 (sd 5.00).

I2.3. ZWAKKE LEERLINGEN
Als tweede punt van discussie werd in de inleiding de zorg aangehaald
van velen die vrezen dat interventieprogramma's, die niet linea recta
zijn afgestemd op het oefenen van basisvaardigheden in groep 3 van
het basisonderwijs misschien wel profijtelijk zijn voor leerlingen die
daarin al redelijk goed gedijen, maar nadelig kunnen uitvallen voor de
zwakkere leerlingen. Ook die veronderstelling wordt hieronder getoetst.

Van alle leerlingen uit de experimentele en de controlegroep zijn de
hardnekkig zwakke lezers opgespoord. In veel lectuur over vroegtijdige behandeling van dyslexie wordt gewezen op een discrepant intelligentie-profiel bij leerlingen met exclusieve leesproblemen: de taalvrije
intelligentie is normaal tot bovennormaal, de verbale intelligentie
meer dan 66n standaarddeviatie onder het gemiddelde. Aanvankelijk
werd een poging ondernomen om een groep leerlingen samen te stellen die aan beide criteria voldeed. Dat selectiecriterium bleek althans
bij deze intelligentietoets niet te functioneren. Het aantal leerlingen
dat zowel aan het ene als aan het andere criterium voldeed was dermate klein (minder dan Io) dat een analyse op basis van deze gegevens
niet zinvol leek. De reden daarvan is waarschijnlijk dat het taalgebonden gedeelte van de ELI uitsluitend rekentaal meet, en niet, zoals de
wIS c bijvoorbeeld, diverse verbale subtoetsen bevat. Om toch te
weten te komen of het interventieprogramma voor de zwakke lezers
niet averechts heeft gewerkt, werden de zwakke lezers tot uitgangspunt genomen die niet ook in algemene, taalvrije intelligentie zwak
waren.
Daarvoor werden allereerst die leerlingen opgespoord, die bij de
aanvang van het jaar een taalvrije intelligentie hadden die niet lager
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was dan 66Il standaarddeviatie onder het gemiddelde van de normgroep (waarbij het tijdstip van afname later in het jaar lag). Vervolgens
werden leerlingen geselecteerd die bij de toets voor technisch lezen
aan het einde van het schooljaar nog steeds zwak scoorden. De tweede
leestoets werd genomen omdat deze een betere indicatie geeft van
hardnekkig zwak lezen dan de eerste. Sommige leerlingen weten een
aanvankelijk zwakke score immers heel goed weg te werken in de
tweede helft van groep 3. Als criterium voor zwak lezen werd een score van 39 aangehouden. De groep zwakke lezers werd nu als volgt
gedefinieerd: bij het taalvrije gedeelte van de ELI een score van 86 of
hoger, bij technisch lezen 2 een score van 39 oflager. Daarmee werden
in totaal 60 leerlingen uitgekozen, 3 ii in de experimentele groep en 29
in de controlegroep. In tabel I2.8 staan de resultaten op de begintoetsen van deze categorie.
experiment
begintoetsen

controle

n = 29
n=3I
gem. sd gem. sd t

totaal iq

99.87
76.94
84.26

classificeren

Io.65

I.73

IO.54

2.73

O.I9

serilren

9.00

2.34

8.57

O.70

tellen

Io.87

I.9I

IO.57

2.38
2.I 2

LES

23·39

4.87

2337

5.3I

taalvrij iq

taalgebonden iq

13.72

99.28

II.48

O.I8

I

2.54

SI.68

I4·50

II.89

86.90

I

3.29

-I.34
-0.8I

0.57
0.02

I2.8. Gemiddelden en standaarddeviaties bij zwakke lezers op
begintoetsen, uitgesplitst naar conditie.
TAB EL

Bij geen van de toetsen zijn er significante verschillen tussen de beide
groepen, bij nagenoeg alle toetsen blijken de verschillen tussen zwakke lezers in beide condities minimaal. Bij 66n toets, taalgebonden
intelligentie, is het verschil iets groter, in dit geval ten voordele van de

controleconditie.
In tabel I2.9 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de
verschilscores op de toetsen die eveneens aan het einde van het jaar
werden afgenomen, en de resultaten op de toetsen die alleen aan het
einde van het jaar werden afgenomen.
De zwakke lezers van de experimentele groep behalen, op een enkele uitzondering na (de verschilscores bij tellen en seri8ren), steeds
hogere scores dan de zwakke lezers uit de controlegroep. De zwakke
lezers in de experimentele groep gaan significant meer vooruit op de
subtoets taalgebonden intelligentie, op de LES,en behalen significant
hogere scores op de eindtoetsen begrijpend lezen en rekenen. Bij geen
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experiment

controle
n= 28

n =29

gem.

sd

8.07

II.03

IS.48

II.93
II.6I

Io.44

I.48

3·Io

II.46
2.2I

3.26

0.07

2.48

2.79

2.6I

3.I4

-o.I6

2.24

2.25

2.50

I.95

446

4.50

4.96

0.53

5.08

2.83**

35·I9

I.50
0.66
2.54*

gem.

sd

t

7.46

II.79

0.20

II.82

IO.03

2.28*

verschilscores

taalvrij iq
taalgebonden iq
iq

classificeren
setiEren
tellen
LES

I5·79
2.28

eindscores

technisch lezen
woordenschat
begrijpend lezen

30.86
I 6.20

3.47
8.70
4.64

33·3I
29·38

I2.28

5.98
8.53
5.98

rekenen

22.85

4.8I

IS.go

5.80

* P < 0.05;

**

2.83**

p<O.OI

TAB EL I2.9. Gemiddelden en standaarddeviaties bij zwakke lezers op
verschilscores en eindscores, uitgesplitst naar conditie.

van de toetsen zijn de resultaten van de zwakke lezers in de experimentele groep significant slechter dan die in de controlegroep.
In het licht van deze uitkomsten kan de conclusie worden getrokken
dat het interventieprogramma ook voor de zwakke lezers uit de experimentele groep, die een klein deel van de onderwijstijd met (prenten)boeken in de weer zijn geweest, bepaald niet nadelig heeft uitgewerkt. Zij zijn over het algemeen meer vooruitgegaan dan de zwakke
lezers uit de controlegroep en scoren, ondanks hun zwak resultaat op
de toets voor technisch lezen, bij geen van de toetsen significant lager
dan de controlekinderen, enbij enkele toetsen (de L E S, rekenen en begrijpend lezen) zelfs beter dan de zwakke lezers onder deze laatsten.
Het bange vermoeden dat aan het begin van deze § werd uitgesproken,
te weten dat interventieprogramma's die niet expliciet zijn gericht op
hetoefenen van debasisvaardigheden wet eens nadeligzouden kunnen
uitvallen voor de zwakke lezers onder de leerlingen, wordt daarmee
niet bevestigd. Integendeel, de zwakke lezers blijken minstens evenzeer van het programma te hebben geprofiteerd als de normale lezers.
Wanneer overigens niet exclusief wordt gelet op zwakke lezers,
maar op zwakke leerlingen in het algemeen, zijn de uitkomsten al
evenmin ten nadele van die categorie (zie bijlage I2.4 en I2.5). Er zijn
in totaal vijf significante conditie-effecten binnen de categorie leerlingen die bij het begin van het onderzoek een score behaalt die onder het
gemiddelde ligt bij de subtoets taalvrije intelligentie. De groeiscores
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bij taalvrije intelligentie, de groeiscores bij de subtoets seritren, de
groeiscores bijde LES ende eindscores in het geval van de toetsen rekenen en begrijpend lezen geven een significant conditie-effect te zien.
Wat de toets woordenschat betreft is het conditie-effect eveneens niet
klein (p = 0.06). In al deze gevallen behalen de zwakke leerlingen van
de experimenteerscholen betere resultaten dan die van de controlescholen. En ook ten aanzien van de overige toetsen zijn bij de zwakke
leerlingen de gemiddelde scores van de experimentele conditie hoger
dan die van de controleconditie. Aangaande de leerlingen die met een
gemiddeld taalvri j iq of hoger beginnen, zijn twee significante conditie-effecten aanwezig, bij de verschilscore op het taalgebonden iq en
classificeren, terwill die effecten ook op het totaal iq aanzienlijk zijn
(p < O.O Io), wederom in het voordeel van de experimentele groep.

I2.4. MEER EN MINDER ZWARE OVG-SCHOLEN

Tot nu toe werd in de nadere analyses van de in hoofdstuk I I beschreven resultaten van het interventieprogramma uitgegaan van kenmerken van individuele leerlingen. Op een vergelijkbare wijze zouden de
effecten van de interventie kunnen worden geanalyseerd op basis van
meer van school afhankelijke kenmerken. Die analyse is op twee verschillende manieren uitgevoerd: allereerst in het licht van de zwaarte
van het o v G -gehalte van de school (de S E s -factor van de school) en
op de tweede plaats vanuit het percentage allochtone leerlingen op de
deelnemende scholen.
Omdat in de bepaling van de S E S -factor geen rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen leerlingen met een gewicht I.25
en I.90 (zie de inleiding), is het mogelijk dat een school met een relatief hoge S E s -factor een klein percentage allochtone leerlingen heeft,
en omgekeerd een school met een relatief lage S E s -factor een hoog
percentage allochtone leerlingen. Daarom werd per school tevens het
percentage allochtone leerlingen berekend. Om na te gaan of die verdeling niet inderdaad nagenoeg samenvalt met een op grond van de
SES-factor, wordt in tabel I2.IO per school de SEs-factor en het percentage allochtone leerlingen per klas weergegeven.
Een school kan inderdaad een relatief lage S E s-factor hebben en
een hoog percentage allochtone leerlingen (zie bijvoorbeeld school I 2
en I3), of een relatiefhoge s E s -factor en een relatief laag percentage
allochtone leerlingen (zie bijvoorbeeld school Io, IS en I9). Scholen
met een vergelijkbare S E s-factor kunnen relatiefveel ofrelatiefweinig
allochtone leerlingen hebben (vergelijk bijvoorbeeld school 8 met
school 9, ofschool I met school IO). Deze verschillen verdwijnen overigens niet wanneer in plaats van de SES-factor de in hoofdstuk IO
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nummer school

SES-factor

% allochtone leerlingen

I6I.76
I5I.89

39,5
I9,2

4

66.92
I97·54

5

I68.42

I7'6

6

I59.85

30,6

7

I48.6I

30,8

8

I83·33

73,3

9

I87.84

25'0

IO

I66.43

I3,3

II

I37·25

22,2

I2

I34.57

40,0

I3
I4
15
I6
I7

I37·57
75·64
I 89.60
I 82.60
I88.29

44,4

IS

I62.43

I4'3

I9

I66.75

I332

20

I67.59

3I,8

I
2
3

TABEL I2.IO. S E s-factor en percentage

I9,0

33,3

II,I

37,5
40,0
28,6

allochtone leerlingen

per school.

berekende klasfactor zou worden genomen (behoudens enige verschuivingen), omdat ook in de berekening van de klasfactor naar analogie van de SES -factor geen onderscheid is gemaakt tussen leerlingen

leerlinggewicht I.25 en I.90.
De scholen werden gesplitst in die met een s E s-factor lager dan I 60
(de meer gegoede scholen) en scholen met een SEs-factor van I60 of
hoger, welke categorie het grootst was. Daarnaast werden de scholen
verdeeld naar percentage allochtone leerlingen: minder dan 30% en
30% ofmeer. Zie voor overige gegevens bijlage I 2.6.
met een

In tabel I2.II en

I2.I2 staan de verschilscores en de eindscores per
conditie van de leerlingen op de twee categoriean scholen: resp. een
SES-factor van I60 of hoger en lager dan I60. Nagenoeg alle scores
van beide categorieen scholen, zowel de verschil als de eindscores, zijn
hoger voor de experimentele condities dan voor de controlecondities.
De enige uitzondering vormen de groeiscores voor het taalgebonden
iq, voor serilren en voor tellen bij de meer gegoede scholen en de eindscore voor technisch lezen bij de zwaardere onderwijsvoorrangsscho-

len.
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experiment
n = I55

gem.

sd

controle
n = II9

gem.

sd

verschilscores

taalvrii iq

I3·53

taalgebonden iq

I6.I4

9.90
II.20

totaal iq

I7·3I

IO.05

classificeren

2.88

seriEren

3.20

tellen

LES

8.I 8

IO.40

I4·83

9.3I

9.53

2.96

I3.26
I.66

3.24

2.42

2.9I

2.49

2.I7

2.I8

2.35

3.24

4.87

I.94

4.63

6.4I

2.9I

eindscores

technisch lezen
rekenen
begrijpend lezen
woordenschat

41I.47

5.27

4234

22.64

5.03

20.42

5.94

IS.78

5.29

IS.OI

6.8I

34·25

7.75

34·33

7.73

Gemiddelden en standaarddeviaties verschilscores en eindscores van scholen met een SEs-factor van I60 ofhoger, per conditie.

TABEL I2.I I.

experiment

controle

n=83

n=55

gem.

sd

gem.

sd

verschilscores

taalvrij iq

I6.49

II.23

I2.85

IO.75

taalgebonden iq

7·91

IO.43

totaaliq

I3'95

9.54
8.06

I3·47

9.87
8.68

classificeren

2.33

2.65

2.I4

2.69

seriEren

2.47

2.72

tellen

I.53

3·23
2.06

2.I9

3.82
2.02

LES

3.60

4.20

I.83

4.65

technisch lezen

43·98

4.I6

42.59

5.30

rekenen

24'30

4.Io

2 I.85

5.50

begrijpend lezen
woordenschat

2I.42

4.50
8.57

I9.00

6.94

3238

8.I2

eindscores

37·7I

Gemiddelden en standaarddeviaties verschilscores en eindscores van scholen met een s E s -factor lagerdan I60, per conditie.

TABEL I2. I2.

In tabel I 2.I3 worden de resultaten van de simpele effectentoets weergegeven, waarbij conditie-effecten werden nagegaan binnen elk van
de categorie8n.
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SES lagerdan I60
F -ratio conditie

SES I60 ofhoger
F-ratio conditie

'verschilscores

taalvrij iq

taalgebonden iq
iq
classificeren
serieren
tellen

LES

I.50
4.50*
0.3I

I9·32**

016

I 2.02**

0.3I

I.08

I2.BI**
2.07

I.99

I.65

4.45*

4.65*

eindscores

rechnisch lezen
rekenen
woordenschat
begrijpend lezen
* P < 0.05;
TAB E L

**

I.2I

5.09*

I4·43**

3.37

2.23
IO.2I**

0.03

0.68

p<O.OI

I2.I3. F-ratio's simpele effectentoets op conditie binnen lage en

hoge s Es-scholen.

Ten aanzien van de scholen met een SE s-factor lager dan I60 (de
meer gegoede scholen) is er viermaal een significant conditie-effect:
bij de groeiscores op de toets voor taalgebonden intelligentie en de
LES enbij de eindscores op de toetsen rekenen en woordenschat. WaI
de zwaardere onderwijsvoorrangsscholen betreft (SE s-factor I60 of
hoger) tellen we vijfmaal een significant conditie-effect: bij de groeiscores op de toets voor taalvrije intelligentie, totale intelligentietoets,
classificeren, op de LES, zoals ook in geval van de eindscores op de
rekentoets. Ook in het licht van deze op schoolkenmerken en niet op
leerlingkenmerken uitgevoerde analyse kan in elk geval niet worden
geconcludeerd dat het interventieprogramma nadelig heeft uitgewerkt voor de zwaarste ovG-scholen.
Op dezelfde wijze als hiervoor werden conditie-effecten bekeken
binnen de twee groepen scholen: enerzijds met minder 30% allochtone leerlingen en anderzijds met een percentage allochtone leerlingen
van 30 ofhoger. In tabel I2.I4 staan de gemiddelden en standaarddeviaties op verschilscores en eindscores van de groepen, uitgesplitst
naar conditie en percentage allochtone leerlingen.
In het kader van deze verdeling zijn op tan na alle verschilscores en
alle eindscores hoger bij de experimentele groep dan bij de controlegroep. Dat geldt zowel voor de scholen met relatiefveel als met relatief

weinig allochtone leerlingen.
Ook bij deze groepen werden met een simpele effectentoets de conditie-effecten aan het licht gebracht. Tabel I 2.I5 toont de resultaten.
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30% of meer allochtoon
controle
experiment
n = IOI
n = I45

minder dan 30% allochtoon
controle
experiment
n -I04
n = I03

gem. sd gem. sd gem. sd gem. sd
verschilscores

taalvrij iq

IO.97

IO.II

9.76

II.I4

II.2I

IO.70

8.44

9·I5

taalgebonden iq

I5·4I

IO.7I

I4·I8

IO.49

I5.60

II.33

I3'83

9·4I

totaal iq

I5'30

I3'83

IO.03

I558

10·38

I2.84

9.54

classificeren
seri8ren

2.74

8.87
2.8I

2.32

2.69

2.74

I.38

2.89

3.26

3·08

3.09

·79

3.40

I.89

2.07

2.35

2.54

3.54
2.28

I

tellen

3.27
2.20

2.70
2.80

2.I7

2.07

LES

3.38

4.5I

I.87

4.68

3.57

4.84

I.93

4.59

42.79

5.05

43·73

4.46

42.08

5·7I

4I.Io

6.97

23.06
35·87

4.49

4·9I

23·II

5.

I5

I9.68

6.3I

7.66

22.35
35·57

7.I3

34·5I

8.46

3I,4I

8.I9

4.7I

I9.04

6.4I

I8.57

5.26

I7·8I

7.28

eindscores

techn. lezen 2
rekenen 2
woordenschat
begrifpend lezen

2I.I4

IV.I4. Gemiddelden en standaarddeviaties verschilscores en eindscores,
uitgesplitst naar scholen met minder dan 30% en met 30% ofmeer allochtone
leerlingen, per conditie.

TABEL

F -ratio

conditie

F -ratio

conditie

'wine' scholen

'zwarte' scholen

3.86*

verschil scores

taalvrii iq

0.67

taalgebonden iq

0.66

I.58

totaaliq

I.I8

4.59*

classificeren
serieren

I.I4

II 38**

0.00

4.04*

tellen

I.OI

2.II

5·02*

6.04*

LES
eindscores

technisch lezen 2
rekenen 2

woordenschat
begrijpend lezen

I.49
0.88

0.88

2I.54**

0.06

7.62**

6.00*

0.34

*P<0·05;**p<o.o I

TAB EL I 2. I 5· F-ratio's simpele effectentoets op conditie binnen scholen met
minder dan 30% allochrone leerlingen ('witte') en met 30% of meer allochtone leerlingen ('zwarte') op verschilscores en scores eindtoetsen.
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Scholen met een groot aantal allochtone leerlingen lijken veel meer
van de interventie te profiteren (7 maal een significant conditie-effect)
dan scholen met een klein aantal allochtone leerlingen (2 maal een significant conditie-effect). Bij beide categorieen scholen is het conditieeffect bij de LE S significant. Scholen met weinig allochtone leerlingen
hebben daarnaast een significant conditie-effect bij de toetS begrijpend lezen, terwijl 'zwarte' scholen zo'n effect ook nog op de groeiscores hebben voor taalvrije intelligentie, totale intelligentie, classificeren en seri8ren en op de eindscores voor rekenen en woordenschat.
In tabel I2.I6 worden de belangrijkste resultaten uit dit hoofdstuk
samengevat. Vermeld zijn daarin de algemene conditie-effecten en de
resultaten van de simpele effectentoets bij verdeling van de leerlingen
op basis van leerlinggewicht, op basis van de S E s -factor van de school
en op basis van het percentage allochtone leerlingen in de groep (30%
of meer en minder dan 30%).
totaal

hoog

effect

autocht.

laag
autocht.

laag

SES lager

SES I6O

allocht.

dan I60

ofhoger

I9·32**

'witte' 'zwarte'

scholen

scholen

verschilscores
taalvrij iq

taalgebonden iq
totaal iq

classificeren
seritren
tellen
LES

3.99*

O.4I

3.63

2.89

I.50

2.I9

5.33*

0.04

0.39

4·50*

5.36*

I.36

2.07
6.20*

2.03

O.3I

I2.8I**

3.43

I.I6

I2.02**

0.47

O.3I

2.07

O.II

I.99

I.65

I.OI

2.II

3.78*

4·45*

4·65*

5·02* 6.04*

IO. I2**

0.74

2.06

0.67

O. I4

0.33

0.96
I.23

I.49

5.83*

II.II**

I.08

0.67
0.66

3.86*

I.I8

4.59*

I.I4

II.38**

O.00

4.04*

I.58

eindscores

technisch lezen 2
rekenen 2

0.02

0.08

0.08

I5.29**

O.II

4.35*

4.46*
4.24*

2.00

0.00

woordenschat
begrijpend lezen
* p < 0.05;

**

0.82

I.2I

22.88**

5.09*

2.II

3.44

I4·43**

6.06*

0.65

3.37

2.23
10.2 I**

0.03
0.68

I.49
0.88

7.62**

6.00*

0.34

F-ratio's simpele effectentoets op conditie algemeen, op conditie
binnen leerlinggewicht, op conditie binnen S E S -groep en op conditie binnen scholen
met minder dan 30% en met 30% of meer allochtone leerlingen.

I2.5. JONGENS EN MEISJES

In het basisonderwijs is het inmiddels geen traditie meer om te kijken
naar verschillen tussen jongens en meisjes, mede omdat men meent
dat emancipatie ook hier haar werk heeft gedaan. Tesser, Mulder en
Van der Werf betreuren dat, gelet op de aanzienlijke verschillen die in
het voortgezet onderwijs tussen jongens en meisjes bij wiskunde op-
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2I.54**

0.06

p < O.OI

TABEL I2.I6.

0.88

treden en de vakkenpakketkeuze die daar het gevolg van is: 'De aandacht voor de onderwijsachterstand van meisjes is aan het einde van
de jaren zeventig ten onrechte exclusief naar het voortgezet onderwijs
verschoven. Achterstand van meisjes hoort thuis in het OVB, ook of
misschien vooral wel in het basisonderwijs. 32
Er lijkt overigens niets op tegen om zich al in groep 3 een beeld van
die verschillen te vormen. Bij de aanvang van het onderzoek bleken de
verschillen op de begintoetsen tussen jongens en meisjes over het algemeen klein. Enig verschil trad op bij de scores van het taalgebonden
gedeelte van de intelligentietest, bij de toetS probleemoplossen seri8ren en bij de LES. In tabel I2.I7 worden alleen de gegevens gepresenteerd van toetsen waarbij de verschillen tussen jongens en meisjes bij
toetsing een p-waarde hadden van minder dan I0%.
begintoetsen

jongens

meisjes

t

gem. sd gem. sd
n = 2II

taalgebonden iq

86.58

seritren

8.22

LES

23.83

I5·45

n = 209
2.56

n = 2IO
5.2I

n = 240
83·82

I8.03

I.73

n = 24I
8.66

2.76

-I.74

n = 240
24·79

5.74

-I.78

p < O.IO

I2.I7. Gemiddelden en standaarddeviaties van jongens
en van meisjes op enkele begintoetsen.

TABEL

De jongens presteerden bij de aanvang van het schooljaar gemiddeld
beter op de subtoets taalgebonden intelligentie (rekentaal), de meisjes
deden het gemiddeld beter op de subtoetsen probleemoplossen seril-

renenopde LEs (p<0.IO).
In tabel I 2.I8 op de volgende pagina zijn de resultaten van het
onderzoek weergegeven bij jongens en meisjes voor de verschilscores
op de herhaalde toetsen en eindscores op de toetsen die uitsluitend
aan het einde van het onderzoek werden afgenomen.
Met een variantie-analyse werd vervolgens uitsluitsel verkregen
over de vraag of er sekse-effecten dan wel interactie-effecten optraden
tussen conditie en sekse. In tabel I2.I9 staan de resultaten van die
analyse. Opgenomen zijn alleen de F -ratio's met een p-waarde van
minder dan IO%. In alle overige gevallen was er geen hoofdeffect van
sekse en ook geen interactie.
2. P. Tesser, L. Mulder & G. van der Werf, De eerstefase van de longitudinde O VBonderzoeken. Hetleerlingonderzoek. RION/ITS, Groningen/Nijmegen I99I, pp. I I5-I I7·
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jongens
controle
experim.

meisjes

experim.

controle

verschilscores

taalvrij iq

n = I04

n=97

genn.

IO.00

7.38

n - I 29
I2.OI

sd

Io.36

9.98

IO·46

IO·46
IO.2I

taalgebonden iq

n = I04

n = IO3

n=97

n = I 29

n = I 03

genn.

I3.80

I3·55

I4·45

sd

Io.69

8.90

I6.9I
II.IB

Io.89

n = I04

n=97

n = I 29

gem.

I3.82

I 2.34

I6.80

I4.29

sd

9.39

9.53

9.90

9.68

n=96

n = I29

totaaliq

classificeren

n = IIO

n = IO3

n = IO4

gern.

2.73

I.84

2.7I

I.94

sd

2.84

2.90

2.7I

2.75

seriEren

n = IIO

n=96

n = I 29

n = I02

gem.

3.Ig

2.82

2.83

2.29

sd

3.22

3.45

3.27

3.Ig

tellen

n = IIO

n=96

n = I29

gem.

2.20

2.33

2.00

sd

2.38

2.40
2.20

2.07

2.2I

LES

n=89

n = 88

n = III

n = 97

gem.

3.70
5·OI

I.90
4.94

sd

n = I02

3.3I

I.90

4·4I

4.35

eindscores

technisch lezen 2

n = II4

11=97

n = I34

n = I 06

gem.

42.02

4I.72

42.67

43·II

sd

5.95

6.0I

4.98

5.86

rekenen 2

n=97

n=98

n=II2

n = IO5

gem.

22.44

20.98

23·64

2I.09

sd

5.08

5.89

4·56

5·7I

woordenschat
gem.

n=97

n=97

n = III

n = IO5

35.84

34·I4

34·58

32.89

sd

7.66

7.94

8.45

7.93

begrijpend lezen

n = IIO

n = 96

n = I32

n = IO7

gern.

I9.I4

20.OI

I9.4I

sd

5.27

1734
7.35

5.12

6.27

I2.I8. Gemiddelden en standaarddeviaties van verschilscores en
eindscores, uitgesplitst naar sekse en conditie.

TABEL
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conditie

sekse

conditie x sekse

F (I)

F (I)

F (I)

verschilscores

(p=o.06)

taalvrij iq

3·48

6.89*

n.s

malgebonden iq

n.s

4·22*

n.s

4.96*

7.58**

n.s

9.95**

n.s

n.s

seriEren

n.s

n.s

n.s

tellen

n.s

n.s

n.s

II.I4**

n.s

n.s

totaaliq

classificeren

LES
eindscores

technisch lezen

2

rekenen 2

woordenschat
begrijpend lezen
* p < 0.05;

**

rl.S

n.s

n.s

II.84**

n.s

Il.S

5.75*

n.s

n.s

5.II*

n.s

2.78

(p-O.09)

p<O.OI

TAB EL I2.I9. F-ratio'S van enkete verschilscores en eindtoetsen,
met conditie en sekse als factoren.

De conditie-effecten zijn inmiddels bekend. Interactie-effecten treden nergens op. Met andere woorden, het interventieprogramma
heeft op meis jes geen andere uitwerking gehad dan op jongens. Beide
geslachten hebben in dezelfde mate al dan niet van het programma
geprofiteerd. Er zijn wel enkele significante verschillen tussen jongens
en meisjes, hetzij in groeiscores, hetzij in scores op het einde van het
schooljaar. Significante verschillen zijn te vinden bij zowel het taalvrije
als het taalgebonden iq en bij begrijpend lezen. Zowel bij het taalgebonden als bij het taalvrije iq gaan de meisjes significant meer vooruit
dan de jongens (zowel in de experimentele als de controleconditie) en
bij begrijpend lezen zijn de scores van de meisjes in beide condities
hoger dan die van de jongens.

I2.6. SAMENVATTING

De in hoofdstuk I I gepresenteerde conditie-effecten zijn geen gevolg
van het feit dat vooral de beter toegeruste leerlingen bijzonder hun
voordeel hebben gedaan met het interventieprogramma en de anderen minder of niet. Uit de in dit hoofdstuk weergegeven analyse van
deelpopulaties blijkt dat de conditie-effecten, voor zover ze optraden,
minstens zozeer de leerlingen uit de lagere milieus betreffen, de leerlingen op zwaardere onderwijsvoorrangsscholen en de leerlingen op
scholen met een relatief hoog percentage allochtone leerlingen. De
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zwakke lezers en de zwakkere leerlingen hebben geen nadelig effect
ondervonden van het feit dat een klein deel van het reguliere onderwijsprogramma werd besteed aan het lezen en bekijken van (prenten)boeken. Voorzover er verschillen optraden in conditie-effecten is
het eerder zo dat de minder bevoordeelde leerlingen meer conditieeffect te zien geven dan de meer bevoordeelde leerlingen met Nederlands als moedertaal.
Twee conditie-effecten zijn nagenoeg steeds aanwezig, welke verdeling in populaties ook wordt gemaakt: de betere resultaten van de
experimentele conditie op de LES en op de rekentoets. Bij de zwakke-

re (in ovG-verband zwaardere, 'zwarte') deelpopulaties zijn daarnaast vaker effecten te zien bij probleemoplossen classificeren, bij de
taalvrije intelligentie en de totale intelligentie. De betere (in OVG-verband lichtere, 'witte') deelpopulatie vertoont iets vaker een conditieeffect bij de taalgebonden intelligentie en de woordenschat. De laatste
scores zijn wat wisselvalliger: een significant conditie-effect treedt bijvoorbeeld enerzijds op bij de scholen met een relatief lage S Es-factor
en anderzijds bij die met relatiefveel allochtone leerlingen.
Deze uitkomsten rechtvaardigen dan ook geenszins de vaker geformuleerde stelling dat de minder begunstigde leerlingen in het onderwijs gebaat zouden zijn bij een type interventieprogramma dat het Uitsluitend moet hebben van inoefening van basisvaardigheden. De
zwakke lezers/leerders gaan er bepaald niet op achteruit.
Los van de effecten van het interventieprogramma kan worden
opgemerkt dat de verschillen tussen de leerlinggewichten en tussen de
verschillende etnische groepen zowel aan het begin als aan het einde
van het schooljaar groot zijn, en met name op de schoolvorderingstoetsen nagenoeg allemaal significant. Verheugend is in elk geval om
te constateren dat de vaak gesignaleerde groter wordende achterstand
van allochtone leerlingen ten opzichte van de autochtone bij de experimentele groep in elk geval niet optreedt. De achterstand is weliswaar
slechts in een enkel geval significant kleiner geworden (bij rekenen bijvoorbeeld), maar de gemiddelde verschilscores laten zien dat die in de
meeste gevallen eerder kleiner dan groter is geworden en bij geen
enkele toets significant groter.
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HOOFDSTUK I3

Beproefde helden. Een nadere verkenning van
de leeservaring
I3.I. INLEIDING
In de voorgaande hoofdstukken werd onder meer geconcludeerd, dat
de leerlingen van de experimentele conditie significant meer zijn vooruitgegaan op de LES,de leeservaringsschaal, dan de leerlingen van de
controleconditie. Die progressie betreft autochtone leerlingen van
hoger opgeleide ouders en zowel autochtone als allochtone leerlingen
van lager opgeleide ouders: bij alle drie de categorieen leerlingen is er
een significant effect van conditie. Daarnaast bleek dat de verschillen
in scores op de LES tussen de verschillende categorieen leerlingen

groot zijn. Zowel bij de voormeting als bij de nameting is er een significant hoofdeffect voor leerlinggewicht.
De in hoofdstuk I I en I 2 geformuleerde conclusies berusten op de
totaalscore van een groot gedeelte van de items van de LES, namelijk
van de items die als goed of fout zijn te scoren. Deze items meten de
bekendheid van kinderen met uiteenlopende genres kinderliteratuur
en met boekfiguren uit voor de leeftijdsklasse geselecteerde (prenten)boeken en poazie. In hoofdstuk IO werd beschreven hoe de vragenlijst was samengesteld en op welke wijze deze werd afgenomen.
Voor de volledigheid wordt hier nogmaals vermeld dat de vragenlijst
klassikaal werd afgenomen. De onderzoeker las de vraag voor, de leerlingen vulden 66n van de mogelijke antwoorden in. Wanneer de leerlingen klaar waren, las de onderzoeker de volgende vraag voor. Bij de
meeste antwoorden moesten de leerlingen kiezen uit drie plaatjes die
als antwoord-alternatieven werden aangereikt. Leesvaardigheid vereiste het invullen van de vragenlijst niet of nauwelijks. Slechts bij
enkele vragen dienden de leerlingen te kiezen tussen'ja' of'nee'.
Een aantalitems uit diezelfde vragenlijst is in de scores die in hoofdstuk I I en I 2 staan vermeld, niet verwerkt. Die items betreffen de vertrouwdheid van de leerlingen met boekgebruik (met vragen als 'Leest
pappa of mamma wel eens voor?', 'Ga je wel eens naar de bibliotheek?') en enkele voorkeuren van de kinderen (voor zelf lezen of
voorlezen, voor voorlezen thuis ofvoorlezen op school).
In dit hoofdstuk wordt de aard van de leeservaringen van de diverse groepen leerlingen nader verkend. In § I3.2 behandelen we een paar
vragen over vertrouwdheid met boekgebruik en frequentie van en
voorkeur voor voorlezen. Nagegaan wordt hoe de verschillende groepen leerlingen aan het begin van het schooljaar op deze vragen hebben
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gereageerd en welke verschuivingen er in de loop van het jaar zijn opgetreden.
Een groot aantal van de eerder vermelde goed-fout items uit de LES
heeft betrekking op verhaal- en boekfiguren als Jip en Janneke, Kikker
en Pad, Snoopy, Pippeloentje, Dikkie Dik en Kummeling. In de voorgaande hoofdstukken werd het geheel aan kennis van de leerlingen
geaxploreerd, op de afzonderlijke boekfiguren werd daarbij niet inge-

gaan. Toch is ook dat, vanuit het perspectiefvan literaire socialisatie,
interessant. In de resterende paragrafen van dit hoofdstuk worden
deze items nader verkend om enig inzicht te krijgen in de 'culturele
kennis' die kinderen al dan niet tot hun beschikking hebben of in de
loop van het schooljaar opdoen.

In § I3·3 presenteren we een 'populariteits'-ranglijst van de betreffende boekfiguren. Daarbij worden de verschillen onderzocht tussen de diverse representanten van de kinderliteratuur in relatie tot de
leerlinggewichten en worden verschillen tussen of binnen genres
(sprookiesfiguren, stripfiguren, seriefiguren, tv-figuren) onder de
loep genomen. Ook wordt nagegaan welke mogelijke verschuivingen
zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, zowel voor de experimentele conditie (waarbij een aantal van de figuren in het boekenaanbod zat) als voor de controlescholen. In § I3.4 tenslotte bieden we in
een samenvattende bespreking enkele verklaringen voor het al dan
niet bekend zijn met boekfiguren.

I3.2. OMGANG MET BOEKEN: ERVARINGEN
EN VOORKEUREN

In totaal negen vragen uit de

betroffen leeservaring en voorkeur
van de leerlingen. Drie keer werd een vraag gesteld over ervaring met
boekgebruik. Die vragen konden met'ja' of 'nee' worden beantwoord
('Ga je wel eens met je vader ofmoedernaar de bibliotheek?', 'Krijg je
wel eens een boek met je verjaardag?', 'Leest iemand thuis jou wel
eens een verhaal voor?'). E6n vraag had betrekking op het aantal eigen
boeken (de kinderen mochten een aantal rondjes kleuren). De overige
items boden zicht op voorkeur van kinderen voor voorlezen of zelf
lezen, voor voorlezen op school of voorlezen thuis, en tenslotte waren
er drie items waarbij de kinderen hun voorkeur voor een type cadeautje konden uitspreken (bijvoorbeeld bal, boek of pop). De reacties van
de verschillende groepen kinderen op deze items worden hieronder
besproken. De voorkeur voor verschillende typen cadeautjes wordt
hier niet geanalyseerd. Een relatiefgroot aantal van de kerlingen heeft
namelijk meer dan een alternatief aangekruist - wat ze overigens bij
geen van de andere vragen hebben gedaan - zodat een verkenning van
voorkeur op dit punt niet goed is vast te stellen.
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LES

ERVARINGEN AAN HET BEGIN VAN GROEP 3
Intabel I3· I staat een overzicht van de percentages antwoorden die de

leerlingen aan het begin van het schooljaar gaven op enkele vragen,
uitgesplitst naar conditie. De items betroffen respectievelijk de vragen
of de kinderen wel eens werden voorgelezen, of ze wel eens naar de
bibliotheek gingen, of ze wel eens een boek kregen, hoeveel boeken ze
zelf bezaten, of ze een voorkeur hadden voor lezen of voor voorlezen
en ofze liever op school ofliever thuis werden voorgelezen. Genoteerd
is bij de eerste drie vragen het percentage ja-antwoorden, bij de vraag
naar boekenbezit het percentage dat aangaf meer dan acht boeken te
bezitten, een voorkeur te hebben voor zelf lezen en liever thuis dan op
school te worden voorgelezen.
experiment

voorlezen thuis: ja
bibliotheekbezoek. ja
boek krijgen: ja
meer dan acht boeken
liever zelf lezen dan voorlezen
liever thuis voorlezen dan op school

controle

67·9

72.4

68.2

65·8

71.9

78.I

69.I

70.3

62.2

644

56.5

52.0

TABELI3.L Antwoorden inzake voorlezen, bibliotheekbezoek, boek krijgen,
boeken-bezit, voorkeur voorlezen of zelflezen en voor voorlezen thuis en op
school bij de voormeting, uitgesplitst naar conditie, in percentages.

Bij geen van de vragen is er een significant verschil tussen de condities,
de gebruikservaringen zijn bij het begin van het interventieproject
voor de experimenteergroep niet anders dan voor de controlegroep.
Bij deze en ook navolgende analyses werd de chi-kwadraat toets toegepast. De percentages ja-/nee-antwoorden zijn voor de eerste drie
vragen opmerkelijk overeenkomstig: in totaal 30, I % van de leerlingen
geeft aan niet te worden voorgelezen, 32,9% zegt niet naar de bibliotheek te gaan en 29,9% van de kinderen geeft te kennen nooit een
boek cadeau te krijgen. Gemiddeld tweederde van alle leerlingen
blijkt die ervaringen wel te hebben.
Er werd 66n vraag gesteld naar het aantal boeken dat de kinderen
zelf hadden ('die van jezelf zijn'). Daarvoor konden de kinderen 66n
vak tot maximaal 24 vakken kleuren. Over het algemeen bleken de
leerlingen deze vraag in die zin serieus te beantwoorden dat slechts
een zeer klein aantal van hen alle 24 vakken had gekleurd. Het leek
echter weinig zinvol de opgave van de leerlingen z6 letterlijk te nemen
dat het precieze aantal boeken zou moeten worden geturfd. Daar was
de vraag ook niet voor bedoeld, wel om een indicatie te krijgen of de
leerlingen relatief veel of relatief weinig vakken aankruisen. Op die
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wijze is de vraag dan ook geanalyseerd. Op grond van een eerste verkenning werd een verdeling gemaakt tussen leerlingen die minder dan
acht of meer dan acht vakken hadden ingekleurd.
Meer dan tWeederde van de leerlingen geeft aan het begin van het
jaar op meer dan acht boeken in eigen bezit te hebben, 30% zegt minder dan acht boeken te hebben. De experimentele groep en de controlegroep verschillen wat dit betreft niet.
De kinderen werd ook gevraagd ofze liever zelf lezen of liever worden voorgelezen. Mogelijkerwijs gaat een relatieve voorkeur voor
voorgelezen worden samen met persoonlijke, positieve ervaring met
voorlezen.
Tweederde van de leerlingen spreekt aanhet begin van het jaar een
voorkeur uit voorzelflezen, ongeveer eenderde van de kinderen prefereert voorlezen. In dat opzicht verschillen de leerlingen van de experimentele scholen niet van die van de controlescholen. De omvang van
de voorkeur voor zelf lezen is verrassend hoog voor leerlingen die op
dat moment gewoonlijk zelf nog niet kunnen lezen. Wellicht is het feit
dat leerlingen over het algemeen vol verwachtingen aan groep 3 beginnen daar de reden van.
De leerlingen reageren schijnbaar 'diplomatiek' op de vraag of ze
liever thuis of liever op school worden voorgelezen en spreken geen
extreme voorkeur uit voor het ene of het andere domein van voorlezen. De preferentie voor thuis worden voorgelezen is iets groter dan
voor op school. Er is wat dit betreft geen verschil tussen de condities.
LEERLINGGEWICHTEN. In tabel I3.2 staan de percentages antwoorden op dezelfde vragen vermeld, nu uitgesplitst naar de drie leerlinggewichten hoog autochtoon (leerlinggewicht I.00), laag autochtoon (leerlinggewicht I.25) en laag allochtoon (leerlinggewicht I.90).
Voor de overzichtelijkheid zijn alleen de ja-antwoorden vermeld.

I.25

I.90

90.4

68.I

60.2

83·8

62.4

65·0

77.3

68.

68.6

76.6
54.5

77.5
6I.0

72 4

64·5

56.0

4£0

I.00

thuis voorlezen: ja
bibliotheekbezoek: ja
boek krijgen: ja
meer dan acht boeken
liever zelf lezen
liever thuis voorlezen dan op school

5I.6

I3.2. Antwoorden inzake voorlezen, bibliotheekbezoek, een boek
krijgen, boekenbezit, voorkeuren voor zelf lezen ofvoorlezen en voor
voorlezen op school of thuis, begin van het jaar, per leerlinggewicht,
TABEL

in percentages.
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Bij uitsplitsing naar sociale herkomst (leerlinggewichten) blijken de
vragen wel uiteenlopend te worden beantwoord. Omdat er geen verschil was tussen condities, zijn hier de antwoorden op de vragen niet
naar conditie uitgesplitst. lets minder dan I0% van de Nederlandse
kinderen van hoger opgeleide ouders deelt mee thuis niet te worden
voorgelezen tegen 3I% van de Nederlandse kinderen van lager opgeleide ouders en bijna 40% van de allochtone leerlingen. Dat verschil is
significant (chi-kwadraat = 20.02, p < 0.000). De verschillen tussen de
sociale groepen bij de vraag over bibliotheekbezoek en bij die of de
leerlingen wel eens een boek krijgen is iets minder groot, maar eveneens aanzienlijk. Bij bibliotheekbezoek is het verschil tussen de leerlinggewichten eveneens significant (chi-kwadraat = I I.69, p = 0.002).
Het verschil tussen de leerlinggewichten bij de vraag of leerlingen wel
eens een boek cadeau krijgen blijkt niet significant.
Nadere analyse wijst uit dat de verschillen tussen de drie categorieen leerlinggewichten bij voorlezen en bij bibliotheekbezoek uitsluitend zijn te vinden tussen de leerlingen van hoger opgeleide ouders
enerzijds en lager opgeleide ouders anderzijds. De verschillen tussen
autochtone leerlingen van laagopgeleide ouders en allochtone leerlingen van laagopgeleide ouders blijken niet significant. Tussen leerlinggewicht I.00 en leerlinggewicht I.25 wijken de percentages antwoorden op de vragen naar voorlezen en bibliotheekbezoek significant af
(chi-kwadraat respectievelijk I4.02 en I I.5I; p < O.OOI), tussen leerlinggewicht I.00 en I.90 eveneens (chi-kwadraat respectievelijk 20. I 3,
p < 0.00I en 8.OI, p < O.OI). Wanneer beide categorie8n 'laag' worden
samengenomen, blijken zowel bij voorlezen als bij bibliotheekbezoek
de verschillensignificant (respectievelijk chi-kwadraat I.7.83, P < 0.000
en chi-kwadraat I I.46, p < 0.000).
Wanneer naar de afzonderlijke leerlinggewichten wordt gekeken, is
er eveneens een duidelijk verschil in de opgave van het aantal boeken
(chi-kwadraar = 27.65, P < 0.000). Bij nadere analyse blijkt in dit geval
het onderscheid niet te bestaan tussen kinderen van hoger en lager
opgeleide ouders, zoals bij de vragen over voorlezen en bibliotheekbezoek, maar tussen allochtone en autochtone leerlingen. Allochtone
leerlingen geven significant vaker op minder dan acht boeken in bezit
te hebben dan Nederlandse kinderen met een leerlinggewicht I.25
(chi-kwadraat = I 2.60, p < 0.000) en dan Nederlandse kinderen van
hoger opgeleide ouders (chi-kwadraat = I 2.60, p < 0.000).
Wanneer de percentages voorkeuren voor voorlezen of zelf lezen
worden uitgesplitst naar de drie sociale groepen blijkt eveneens een
duidelijk onderscheid in de antwoordpatronen. Naarmate het leerlinggewicht hoger is - en de vermelde ervaringen met voorlezen geringer - neemt de voorkeur voor zelf lezen toe. Alle drie de groepen leerlingen hebben een grotere voorkeur voor zelf lezen, maar de mate
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waarin varieert. Bij de leerlingen van hoogopgeleide ouders vindt een
kleine meerderheid zelf lezen leuker dan voorgelezen worden, bij de
kinderen van allochtone herkomst is een veel grotere meerderheid die
mening toegedaan. Het verschil tussen de drie groepen leerlingen is
significant (chi-kwadraat = 7.36, p = 0.03). Nadere analyse laat zien
dat het verschil van leerlinggewicht I.00 en I.25 met leerlinggewicht
I.90 ook significant is (chi-kwadraat resp. 4.46, p = 0.03 en 6.65,
p < o.oI),het verschil tussen beide groepen Nederlandse leerlingen is
dat niet. Dat stemt overigens overeen met de hiervoor vermelde verwachting: de preferentie van voorlezen is groter bij die leerlingen die
ook vaker aangeven daar ervaring mee te hebben.
Ook als het gaat om de voorkeur voor thuis of op school voorlezen
is er duidelijk verschil tussen de sociale groepen. Nederlandse leerlingen kiezen in meerderheid voor thuis voorlezen, met een sterkere
voorkeur bij de kinderen van hoger opgeleide ouders die in feite ook
vaker ervaring hebben met voorlezen, een iets minder sterke bij de
arbeiderskinderen. Bij allochtone leerlingen prefereert een kleine
meerderheid voorlezen op school. Het verschil tussen de gewichten is
opnieuw significant (chi-kwadraat = 6.88, p = 0.03). Bij nadere analyse blijkt er geen verschil tussen de twee groepen Nederlandse leerlingen, wel tussen beide samen en de groep allochtone leerlingen (chikwadraat = 5.23, P = 0.02).
LEESERVARING AAN HET EINDE VAN GROEP 3

Aan het eind van het schooljaar kregen de kinderen dezelfde vragen
nog eens voorgelegd. Er mag niet zonder meer worden aangenomen
dat een interventieproject dat zich ten doel stelde intensiever in de klas
met boeken te werken gevolgen heeft voor de omgang met boeken
thuis. Een conditie-effect bij de nameting was dan ook niet meteen te
verwachten. Tabel I3·3 biedt een overzicht van de gegeven antwoorden per conditie.
experiment
voorlezen thuis: ja

bibliotheekbezoek: ja
boek krijgen: ja
meer dan 8 boeken
liever zelf lezen
liever thuis voorlezen dan op school

controle

7I.5

66.8

67·5
69.2

70.3
69.7

78.8

80.4

67·2
57.7

72.3
55·I

Antwoorden inzake voorlezen, bibliotheekbezoek, boek
krijgen, boekenbezit, voorkeur voorlezen ofzelflezen en voor voorlezen
thuis of op school bij de nameting, uitgesplitst naar conditie,

TAB EL I3.3.

in percentages.
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Bij geen van de eerste drie vragen reageerde de experimentele groep
anders dan de controlegroep, de afwijkingen tussen de condities zijn
gering en niet significant. Ook wat boekenbezit betreft is er over het
geheel van de leerlinggewichten geen verschil tussen de condities, in
beide geeft ongeveer 80% van de leerlingen op meer dan acht boeken
in eigen bezit te hebben. Vergeleken met het begin van het jaar is dat
een srijging van ongeveer Io%, wat significant blijkt te zijn (McNemar-toets, chi-kwadraat = 8.74, P < 0·OI bij eenzijdige toetsing). Ook
wat betreft de voorkeur voor zelf lezen, dan wel voorlezen thuis of op
school zijn de verschillen tussen de condities niet significant.
controle

experiment
I.00

I.25

I.90

thuis voorlezen

90.0

66.4

bibliotheekbezoek
boek krijgen
meer dan acht boeken
liever zelf lezen
liever thuis voorlezen

87·2

65.2

76,9

87·8
65·9
68.3

I.00

I.25

69.6

75.0

66.7

6 ii.8

57·I

90.0

67.9

62.7

67·6

66.7

63.3

65·5

80.4

89.I

48.2

83.3

87.I

62.5

73.7

72.2

67·4

68.3
80.0

56,7

52.6

55.6

58.7

48.3

I3.4. Antwoorden inzake voorlezen, bibliotheekbezoek, boek krijgen,
boekenbezit, voorkeur voorlezen ofzelflezen en voor voorlezen thuis ofop
school bij de nameting, uitgesplitst naar conditie en leerlinggewicht,
in percentages.
TAB EL

Ook voor de verschillende sociale categoriedn leerlingen bestaat er
geen significant effect van conditie. Het verschil is het grootste bij de
vraag naar voorlezen bij leerlingen van hoger opgeleide ouders (chikwadraat = 3.0I, p = 0.08), alle overige afwijkingen zijn kleiner en niet
significant. Een overzicht van de verschillen tussen voor- en natoets
worden dan ook niet meer apart voor de drie groepen leerlingen gepresenteerd.

Het grote verschil tussen de leerlingen van de onderscheiden leerlinggewichten in opgave van het aantal boeken blijkt stabiel te zijn
(chi-kwadraat = 43·40, P < 0·000)· Ook bij nadere analyse blijkt dat de
Nederlandse leerlingen van hoger en lager opgeleide ouders ongeveer
in dezelfde mate boeken opgeven en dat het percentage allochtone
leerlingen dat weinig boeken opgeeft, significant groter is. De verschillen tussen leerlinggewichten I.00 en I.25 zijn niet significant, ook
niet die tussen enerzijds I.00 en anderzijds I.25 en I.90 tesamen. Het
onderscheid tussen autochtone leerlingen (leerlinggewicht I.00 en
I.25) en allochtone leerlingen (leerlinggewicht 1.90) is wel significant
(chi-kwadraat = 43·I 7, P < 0.000)
Vergeleken met het begin van het jaar is ook de verschuiving bij de
allochtone leerlingen geringer. Bij toetsing op verschuivingen (McNe-
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I.90

mar-toets) blijkt deze significant voor Nederlandse leerlingen (chikwadraat = I I.76, p < 0.000), maar niet voor allochtone (chi-kwadraat
= o.I9). Wel is bij alle groepen de voorkeur voor zelf lezen toegenomen, het meest uitgesproken bij leerlingen van gewicht van I.00. Het
verschil tussen leerlinggewichten blijkt hierbij niet meer significant
(chi-kwadmat = 5.46, p = 0.06).
Het verschil tussen de leerlinggewichten vertoont hetzelfde patroon als aan het begin van het schootjaar: leerlingen van Nederlandse
ouders spreken in hogere mate een voorkeur uit voor voorlezen thuis
(het sterkst door de kinderen van hoger opgeleide ouders), bij kinderen van allochtone ouders zijn de meningen gelijk verdeeld, in totaal
prefereert 49,6% Voorlezen op school en 50,4% voorlezen thuis. Het
verschil tussen de leerlinggewichten is niet (meer) significant.
Rest de vraag ofhet feit dat de leerlingen aan het einde van het jaar
groep 3 achter de rug hebben, en dus de kunst van het lezen in elementaire zin onder de knie hebben gekregen, op enigerlei wijze
samengaat met veranderingen in de omgang met boeken thuis. Daarom hebben we de antwoorden op de eerste drie vragen aan het begin
en het eind in tabel I 3.5 vergeleken.
september

juni

voorlezen thuis

69,9

69,4

bibliotheekbezoek
boek krijgen

67,I
70,I

69,4

68,8

I3·5: Ja-antwoorden inzake voorlezen, bibliotheek-bezoek en
boek krijgen aan het begin en het einde van groep 3, in percentages
TABEL

De percentages ja/nee-antwoorden op de vragen naar voorlezen,
bibliotheekbezoek en het krijgen van een boek zijn aan het einde van
het jaar nagenoeg gelijk aan die van het begin van het schooljaar. Ook
aan het einde van het schooljaar geeft ongeveer tweederde van de leerlingen te kennen thuis te worden voorgelezen, wel eens naar de bibliotheek te gaan en wel eens een boek cadeau te krijgen. Andermaal zegt
ongeveer eenderde van de leerlingen daar geen ervaring mee te hebben. Het bibliotheekbezoek is met I,5 procent toegenomen, de andere percentages'ja/nee' zijn nagenoeg hetzelfde als in september. Geen
van de verschillen blijkt bij toetsing significant. De eerste indruk is dan
ook dat het leren lezen op school geen aanleiding vormt de omgang
met boeken in het gezin te wijzigen. De conclusie zou kunnen zijn dat
de literaire socialisatie thuis een tamelijk stabiel patroon vormt dat
niet zo gemakkelijk verandert onder invloed van hetzij aanvankelijk
lezen, hetzij een intensiever kennismaking met boeken in de klas.
Deze conclusie steunt op de veronderstelling dat de verdeling van
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de ja/nee-antwoorden over de leerlingen in juni op nagenoeg dezelfde
wijze is totstandgekomen als aan het begin van het schooliaar. Geen
van de verschuivingen blijkt bij nadere toetsing (McNemar-toets) significant. Bij alle drie de vragen is het aantal kinderen dat eensluidend
antwoordt op de voor- en natoets meer dan 65%, een veel kleiner aantal wisselt van uitspraak over eigen gedrag. Dat doet vermoeden dat

een groot deel van de leerlingen de vragen 'naar waarheid' heeft beantwoord. Dat stemt overeen met de veronderstelling dat deze leeftijdscategorie weliswaar weinig ervaring heeft met en beperkte mogelijkheden heeft tot het invullen van vragenlijsten, maar tegelijkertijd
relatief weinig sociaal wenselijke antwoorden geeft.
JONGENS EN MEISJES
de
Bij meeste hiervoor behandelde vragen zijn er geen verschillen in de
wijze waarop jongens en meisjes de vragen hebben beantwoord. Meisjes geven in dezelfde mate aan te worden voorgelezen als jongens, hebben dezelfde voorkeur voor voorlezen of zelf lezen en voor voorlezen

op school of voorlezen thuis. Dat geldt zowel voor het begin als het
einde van het schooljaar. Hierop geldt een enkele uitzondering. Zowel
aan het begin als het einde van het schooljaar delen meisjes significant
vaker dan jongens mee wel eens naar de bibliotheek te gaan (chikwadraat resp. 8.2 I, p = 0.00 en 4.4I, p = 0.03) · Aan het eind van het
schooljaar geeft 75% van de meisjes te kennen wel eens een boek
cadeau te krijgen, tegen 63% van de jongens (chi-kwadraat = 5.98,
p = O.OI). Dat z.ou kunnen duiden op de wel vaker gesignaleerde grotere interesse van meisies voor lezen op die jonge leeftijd.

I3.3. BEKENDHEID

MET FICTIEFIGUREN

De meeste items uit de leeservaringsschaal maten de kennis die kinderen hebben van personages of andere figuren uit kinderboeken en kinderrijmen. Die items konden alle goed offout worden ingevuld en bieden in hun geheel een maat voor de'culturele kennis' van de kinderen
in het onderzoek.
Door middel van 37 items werd gevraagd naar bekendheid van de
leerlingen met boekfiguren, meestal in de vorm van de vraag 'Welke
beer is Winnie de Poeh?' (drie beren als keuzemogelijkheden) een
enkele keer in de trant van 'Wie is bevriend met ...?', 'Wie wonen er
in...?' of 'Wie hoort er nog meer bij ...?' De toetS werd uiteraard vervaardigd met de bedoeling allereerst uit de totaalscore van leerlingen
ervaringen af te leiden met boekgebruik. Als in het navolgende afzonderlijke items uit de toets nader worden bekeken, past enige terughoudendheid.
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In totaal vijfitems hadden betrekking op kinderpoezie, zowel uit de
orale traditie als uit bekende bundels kinderrijmen. Om geschikt te
zijn als item in een toets voor nog niet lezende kinderen moest worden
gebruikgemaakt van de illustraties. Datbleekbij poezie, en zekerbij de
anonieme orale traditie, veel lastiger dan bij prentenboeken die doorgaans een eigen en goed herkenbare tekenaar hebben. Kinderrijmen
worden dikwijls in nieuwe bloemlezingen opgenomen, met telkens
wisselende illustratoren. Een relatiefgrote uitzondering daarop vormde het oeuvre van Annie M.G. Schmidt, met Fiep Westendorp als vertrouwde illustratrice. Geselecteerd waren het kinderrijmpje Slaap

kindje slaap, Het beertje Pippeloentje, Dikkertje Dap, De spin Sebastiaan en Het schaap Veronica van Annie M.G. Schmidt. Vier vragen
betroffen stripfiguren (Olie B. Bommel, Tom Poes, Bobbie en
Snoopy). Vij f vragen gingen over figuren uit sprookjes en fabels
(Roodkapje, de zeven geitjes, de drie biggetjes, de Bremer stadsmuzikanten en Anansi), terwijl twaalfvragen typische prentenboekfiguren
betroffen: Nijntje, Dribbel, Towser, Kikker en Pad, Snoedelboedel,
Kikker uit Kikker is verliefd, Kummeling (2x), Brammert en Tissie,
Max en de Maximonsters, Gorki en Beer en Tijger. Er waren enkele
boekfiguren die weliswaar eveneens onder een andere categorie kunnen worden gerangschikt, maar hier apart staan genoteerd omdat ze in
die periode alle op de televisie te zien waren: Dikkie Dik, Winnie de
Poeh, Babar, Paulus de Boskabouter (plus Eucalypta). Tenslotte zijn
er nog enkele figuren uit geYllustreerde boeken voor jonge kinderen als
Jip en Janneke, Pinkeltje, de Krakon van Seuss en een enkel niet in de
voorgaande categorieen ondergebracht personage. Een precieze opgave van auteurs en illustratoren is te vinden in het register van prentenboeken. Hierna bespreken we de volgorde in bekendheid van de
verschillende boekfiguren en de verschillen tussen en binnen genres.

De vragenlijst werd afgenomen aan het begin van het schooljaar en
aan het einde van het jaar opnieuw.
In bijlage I3· I staat de rangorde van best naar slechtst gemaakte
items over boekpersonages aan het begin van het jaar met daarachter
het percentage van de leerlingen dat die vraag correct beantwoordde.
Met behulp van variantie-analyse werd nagegaan of de leerlingen van
de drie onderscheiden leerlinggewichten verschilden in gemiddelde
percentages correcte antwoorden. Winnie de Poeh, Jip en Janneke,
Dribbel, Nijntje, Snoopy en Babar worden door ongeveer driekwart
of meer van de kinderen herkend en 80% van de leerlingen weet ook
dat in het vers 'Slaap kindje slaap' een schaap rondwandelt. Rond
tweederde van de leerlingen herkent aan de hand van de afbeeldingen
Dikkertje Dap, Dikkie Dik en Towser, kent personages uit De wolfen
de zeven geitjes, Paulus de Boskabouter, Pinkeltje en De drie bigge-
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tjes, en blijkt de stripfiguren Bobbie, Tom Poes en Bommel eerder te
hebben gezien.
Ongeveer de helft van de kinderen beantwoordt de vragen over
Gorki, Pippeloentje, Beer en Tijger van Janosch en Kikker en Pad van
Lobel correct. De overige boekfiguren Snoedelboedel, Kummeling,
de Bremer stadsmuzikanten, Anansi, Brammert en Tissie, de Krakon
van Seuss, de Maximonsters van Sendak, het schaap Veronica, de
spin Sebastiaan en Jipsloop blijken nauwelijks ofniet door de kinderen
herkend te worden. Bij veel van deze items is het percentage correcte
antwoorden niet of nauwelijks hoger dan de kans bij willekeurige aankruising van een item.
Ook de wolfvan Roodkapje wordt door veel kinderen niet herkend,
maar dit komt waarschijnlijk niet zozeer door onbekendheid met het
sprookje, als wel doordat de afbeelding van de wolf in bed te weinig
viel te onderscheiden van de andere twee wolven op de afbeeldingen.
Gelet op de gemiddelde score heeft bij Jipsloop een van de alternatieven de leerlingen blijkbaar op een dwaalspoor gebracht.
Bij meer dan de helft van de items is het verschil tussen leerlingen uit
verschillende sociale milieus significant. Het zal niet verbazen dat dit
vooral tot uitdrukking komt in het bovenste gedeelte van de tabel, bij
de personages die door de kinderen gemiddeld het beste worden
gekend, en veel minder bij die welke door de meerderheid van de kinderen niet worden herkend. Bij de wat minder populaire figuren blijken met name sommige prentenboekenfiguren (Beer en Tijger, Snoedelboedel, Konijn van Kummeling), enkele poLziefiguren als Pippeloentje en het schaap Veronica, de heks Eucalypta en de haan uit'De
Bremer stadsmuzikanten' voor onderscheid tussen sociale milieus te
zorgen. De vraag is of het verschil tussen leerlinggewichten alleen tot
uitdrukking komt in (significant) lagere correctscores bij de lagere
milieus, of ook een andere rangorde oplevert van 'boekfiguren', dat
wil zeggen dat bepaalde figuren die zeer populair zijn bij de ene groep,
bij een andere minder goed scoren, die dan weer andere figuren goed
herkent. De drie groepen leerlingen blijken nauwelijks een andere
volgorde van bekendheid te presenteren. De verschillen tussen de
leerlinggewichten hangen samen met verschillen in gemiddelde score
bij een relatiefgelijkblijvende volgorde. Bij nagenoeg alle items scoren
de I.00 leerlingen het hoogst, de I.90 kinderen het laagst. Alleen bij
Anansi en Gorki hebben allochtonen een iets hogere score (niet significant) en omgekeerd eindigt Dikkertje Dap bij de twee categoriean
Nederlandse kinderen hoger op de lijst.
Bij alle drie de groepen zijn Winnie de Poeh, Nijntje, Jip en Janneke,
Dribbel, Snoopy, Babar en'Slaap kindje slaap' de best gekende capita
uit de kinderliteratuur. Kummeling, Snoedelboedel, Brammert en
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Tissie, de spin Sebastiaan, Eucalypta, het schaap Veronica, Jonas in de
walvis, Willem Wolfvan Tony Ross en Jipsloop deminst gekende.

Aanhet eind van het schooljaarwerdde LES nogmaals afgenomen. De
experimentele groep had in de tussenliggende periode mogelijkerwijs
kennisgemaakt met enkele van de in de toetS voorkomende boekfiguren. In het pakket ter beschikking gestelde prentenboeken waren in elk
geval Kummeling, Beer en Tijger, Kikker is verliefd, Kikker en Pad,
Dribbel en Snoedelboedel present. Niet precies valt na te trekken welke school bepaalde boekjes heeft aangeboden. Scholen waren vrij uit
de wisselcollectie te kiezen wat hun aardigleek ofvan pas kwam.
In bijlage I3.2 staat een overzicht van de resultaten per item op de
eindtoets, met daarachter gegevens over de resultaten van variantieanalyse met conditie en leerlinggewicht als hoofdfactoren.
Het eerst in het oog springende 'verschil' met de rangordelijst van
de voortoets is de overeenkomst in volgorde voor een groot gedeelte
van de items en de gemiddeld iets hogere score voor de afzonderlijke
items. Dat laatste zal niet verbazen, in het vorige hoofdstuk bleek immers al de vooruitgang op de toets in zijn geheel. Zowel aan het begin
als aan het einde van het jaar zijn Winnie de Poeh, Nijntje, Jip en Janneke, Dribbel, Snoopy en Babar de zeven best bekende personages.
De wolf en de zeven geities, Paulus de Boskabouter, Towser, Dikkertje Dap, Pinkeltje, de drie biggetjes en Dikkie Dik bezetten vervolgens
de zevende tot en met de vijftiende plaats en Jipsloop, de spin Sebastiaan, de Krakon van Seuss, Eucalypta de heks, Willem Wolf van Tony
Ross en het schaap Veronica blijken niet ofnauwelijks bekendheid te
genieten.
Enkele figuren worden door de leerlingen van de experimenteergroep beter gekend. Het meest uitgesproken treedt een conditie-effect
op bij de twee items over Kummeling. Op 66n na komen alle significante conditie-effecten voort uit een hogere gemiddelde score van de
experimentele groep.

GENRES
Conform de hiervoor vermelde selectie van boekfiguren werd een
indeling gemaakt in genres en een totaalscore per genre berekend. Op
basis daarvan kon het relatieve verschil in genrekennis worden nagegaan en worden vastgesteld ofde groei in scores meer het ene dan wel
het andere genre betrof. Omdat deze 'subtoetsen' verschillende aantallen items betreffen, wordt steeds de maximumscore aangegeven.
In tabel I3·6 staan de gemiddelde percentages correcte antwoorden
per genre en conditie. Categorieen waarin twee ofminder items waren
onder te brengen, zijn daarin niet opgenomen.
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aantal
genre

strips
sprookies
poazie
televisie
prentenboeken

controle

experiment

items

genn.

57·24
53·56
52.72
68.37

5

5
5
5
I2

54·92

sd

gern.

sd

2I.86

54·I4

24·IO

23.56

5 I.27

24·79

22.73

52.82

22.39

23'4I

63·54

23'49

6.09

5I.80

I6.58

I

I3.6. Gemiddelden en standaarddeviaties correcte antwoorden
per genre en conditie, begintoets, in percentages
TAB EL

De boekfiguren die op de televisie verschijnen worden door de leerlingen gemiddeld het best gekend, dan volgen strips, terwijl de andere
drie genres gemiddeld nog iets minder bekend zijn. Bij 66n van de genres is er een verschil tussen de twee condities: tv-figuren worden door
de experimentele groep gemiddeld iets beter gekend dan door de controlegroep (t - 2.II, p = 0.04). In tabel I3.7 staan de gemiddelde
genrescores, uitgesplitst naar de leerlinggewichten.
genre

gewicht I.00

n = 77

gewicht I.25
n = 2I9

gewicht I.90

F -ratio

n = I24
gem. sd gem. sd gem. sd
strips
sprookjes
poezie

64.93

20.30

58/7

20.IO

46.29

25'68

6I.82

23.2I
20.77

53·I5

23·75

45·8I

23·34

II.I4**

54·25

20.49

44·I9

I'7·66**

20.77
13.32

6g.86
53·98

22.04

54·35

24·23
22.60

27.I4**

I5'48

47·98

I7·5I

I7·76**

televisie

62.34
75·32

prentenboeken

6I.47

**

p< O.000

I3.7. Gemiddelde scores en standaarddeviaties correcte antwoorden
per genre en leerlinggewicht, in percentages en F -ratio's leerlinggewicht,
TAB EL

begintoets.

Bij alle genres is de score van de leerlingen met gewicht I.00 het
hoogst, van leerlingen met gewicht I.90 het laagst en vallen de scores
van de leerlingen met gewicht I.25 daartussenin. Het verschil tussen
leerlinggewichten is bij alle genres significant. De rangorde van genres
is voor alle groepen nagenoeg dezelfde: tv-figuren worden het best gekend, dan volgen die uit strips en prentenboeken, terwijl poitzie- en
sprookjesfiguren door elk van de drie het minst worden gekend. Uit de
eerder gepresenteerde rangorde bleek overigens al dat individuele
boekfiguren, ook binnen een genre, ver uit elkaar kunnen liggen: de
variatie binnen een genre is minstens zo groot als die tussen genres. In
het geval van de kinderpoitzie zijn over het algemeen 'Slaap kindje
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I9.62**

slaap' en Dikkertje Dap de best gekende, wat de sprookjes betreft De
wolf en de zeven geitjes en De drie biggetjes, inzake de strips Snoopy
en Bobbie, als het om de tv-figuren gaat Winnie de Poeh en Babar, en
bij de prentenboekfiguren Nijntje en Dribbel, al is zeker in dit laatste
geval daar de variatie groot (zie bijlage I3.I voor nadere gegevens).
Interessant is of de vooruitgang tussen de scores op de voortoets en
op de natoets een conditie-effect laten zien. Verwacht zou mogen worden dat de progressie bij de experimentele conditie groter is bij het
genre dat met name werd geintroduceerd tijdens her intel:ventieprogramma: het prentenboek. In die categorie zat in elk geval een aantal
boeken dat de experimentele conditie ter beschikking had. Om dat na
te gaan werd per genre de verschilscore berekend tussen voortoets en
natoets. Tabel I3.8 geeft een overzicht van de verschilscores (in percentages) per genre en conditie. Omdat de gemiddelde verschilscores
kunnen worden opgeteld bij de gemiddelde beginscores om een beeld
te krijgen van de eindscores per genre en per groep, worden de eindscores niet afzonderlijk gepresenteerd.
verschilscores

experiment

gem.

sd

controle

gem.

sci

t

strips
sprookjes
poezie

4.95

25·9I

3.89

26.93

6.00

26.90

3.55

27·53

2.57

22.7I

I.60

24.95

0·40

televisie

7.24

23.09

9.37

23'66

-0.89

prentenboeken

I 2.I8

Ig.OI

5.Io

I7.6I

**

0.39
0.88

3.88**

p < 0.00I

I3.8. Gemiddelde verschilscores met standaarddeviaties tussen
voor- en natoets per genre en conditie.
TABEL

Alleen bi j de categorie prentenboeken is het verschil tussen de experimentele conditie en de controleconditie significant. Bij alle overige
categorie8n is het verschil tussen de condities gering. Daaruit mag
worden afgeleid dat de vooruitgang in scores op de LES een direct gevolg is van het interventieprogramma, en niet een gevolg van bijvoorbeeld het feit dat leerkrachten van de experimenteerscholen al zonder
meer waren geinteresseerd in en gemotiveerd tot gebruik van boeken
in de klas. Een dergelijk Hawthorne-effect zou dit ene genre ongetwijfeld minder exclusief hebben beinvloed. Dat bevestigt de veronderstelling dat de conditie-effecten op de LES een onmiddelijk gevolg zijn
van het interventieprogramma. Die veronderstelling is overigens nog
op een andere wijze getoetst. Met een outlier-analyse is nagegaan of er
bepaalde items waren die zich in de natoets van de experimentele conditie uitdrukkelijk anders gedroegen dan de overige, ofbij de natoets
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van de experimentele conditie anders dan bij de controleconditie.
Kortom, of er 'buitenbeentjes' zijn te signaleren. Mochten daarbij
personages uit prentenboeken naar voren komen die hoogstwaarschijnlijk door verscheidene experimenteerscholen zijn behandeld,
dan vormt dat een aanvullend bewijs voor de hiervoor vermelde aanname.
Zouden de resultaten van de op deze manieren vergeleken items
inderdaad een gevolg zijn van het interventieprogramma, dan mag
worden verwacht dat de buitenbeentjes zijn aan te treffen bij die verhaalfiguren die in elk geval door verscheidene scholen zijn aangeboden. Tabel I3.9 op de volgende pagina biedt een overzicht van de buitenbeentjes. Daarvoor werden van de experimentele conditie per leerlinggewicht de scores op de natoets vergeleken met die op de voortoets, en afgezet tegen diezelfde scores van de controlegroep. Een
positieve outlier wordt met een + aangemerkt, wanneer de vooruitgang
van de experimentele groep significant afwijkt van wat op basis van de
gemiddelde groei mocht worden verwacht (kolom a, b, c), ofwanneer
de gemiddelde score van de experimentele groep op dat item signifi-

cant afwijkt van die van de controlegroep (kolom d, e, f) . Als criterium
werd minimaal anderhalf maal de z-score van de standaarddeviatie
aangehouden. Enkele negatieve buitenbeentjes die ook voorkwamen
(de controlegroep scoort afwijkend hoger dan de experimentele groep
of de scores op de voortoets zijn relatief hoger dan die op de natoets)
zijn in dit overzicht niet opgenomen omdat ze vooral de items betroffen die niet ofnauwelijks door de kinderen werden gekend.
De items die verscheidene keren in positieve zin afwijken van wat
mocht worden verwacht bij vergelijkbare groei of vergelijkbare Situaties, blijken inderdaad boekfiguren te betreffen die onderdeel vormden van het aanbod: het meest uitgesproken bij Kummeling en Kikker
is verliefd, maar ook bij Kikker en Pad, en Brammert en Tissie. Waarom de experimentele groep zich bij de natoets in positieve zin onderscheidt bij Jonas in de walvis is overigens minder duidelijk.

I 3.4. SAMENVATTING

Leerlingen van groep 3 hebben nog relatief weinig ervaring met het
invullen van een vragenlijst. Toch blijkt de vragenlijst, wanneer de
leerkracht de vragen voorleest en de leerlingen een van de mogelijke
(beeld)alternatieven mogen aankruisen (daarmee hebben ze overigens wel veel ervaring), een redelijk betrouwbare informatiebron te
zijn. Uit de gegevens over ervaring met boekgebruik blijkt duidelijk
dat er een constant en stabiel verschil bestaat tussen de drie categorieen leerlingen. Kinderen van hooggeschoolde Nederlandse ouders
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abcde

LES nr

I6
I7

Jonas in de walvis
Dikkie Dik

+

+

+

IB Dribbel
I9
20

Kikker en Pad

2I

Kummeling

+

+ +
+

+

32

33

+ +

+

+

23 Bommel
24 Kummeling(s) konijn
25 Kikker is verliefd
26 Winnie de Poeh
27 Tom Poes
28 Gorki

3I

+

Niintie

22 Pippeloentie

29
30

f

+
+

+

Babar
Brammert en Tissie
spin Sebastiaan

+

+

+

+

+

+

+ +

Krakon frullefant
Dikkertje Dap

34 Anansi
35

Bremer stadsmuzikanten

36 Bobbie
37
38

39

Paulus de Boskabouter
Jip en Janneke
Slaap kindie slaap

+
+

40 Towser
4I
42

Roodkaples wolf
Willem Wolf

43

wolfen zeven geitjes

44

drie biggeties
schaap Veronica

45

46 Maximonsters

+

47 Snoedelboedel

48 Pinkekie
49 Eucalypta
50

0 wat mooi is Panama

+

5I Jipsloop
52

Snoopy

a gewicht I.00 experiment voor-na
b: gewicht I.25 experiment voor-na
c. gewicht I.90 experiment voor-na

d: gewicht I.00 experiment-controle na
e: gewicht I.25 experiment-controle na
f: gewicht I.90 experiment-controle na
TABEL I3.9. Positieve outliers van de experimentele groep op de natoets
ten opzichte van de voortoets (a, b, c) en van de experimentele groep ten

opzichte van de controlegroep (d, e, f).
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hebben daarmee de meeste ervaring, kinderen uit etnische groepen
naar eigen zeggen de minste. Dat geldt zowel voor de frequentie van
voorlezen, het bibliotheekbezoek als het krijgen van een boek. Zowel
aan het begin als aan het eind van het jaar zijn de verschillen tussen die
drie groepen significant, en een relatief groot aanbod van boeken op
school lijkt althans op deze termijn geen gevolgen te hebben voor de
omgang met boeken thuis. De ervaringen met voorlezen en bibliotheekbezoek blijken daarbij hoger van lager sociaal milieu te onderscheiden, boekenbezit daarentegen autochtone van allochtone leerlingen. Leerlingen van groep 3 blijken een voorkeur te hebben voor
zelflezen boven voorlezen, en opvallend genoeg meer naarmate ze zelf
minder ervaring zeggen te hebben met voorlezen.
Wanneer wordt gekeken naar de bekendheid met de verschillende
genres en boekfiguren, dan blijkt dat leerlingen het meest vertrouwd
zijn met figuren die ook via de televisie beschikbaar zijn geweest. De
andere genres verschillen onderling niet. Een klein aantal boekfiguren
blijkt anno I992 tot de gemeenschappelijke culturele kennis van 7jarigen te behoren: Winnie de Poeh, Nijntje, Jip en Janneke, Dribbel,
Dikkie Dik en'Slaap kindje slaap'. Die kunnen qua aanbod (niet zonder meer ook van kennis, want het gaat ook om de 'industrie' rond
deze figuren) met recht tot de culturele canon van de onderbouw worden gerekend. De spreiding in kennis van de overige verhaalfiguren is
groter. Uit de nadere analyse van genres en outliers blijkt dat de relatief
grotere toename van kennis van de experimentele conditie een gevolg
is van het aanbod van boeken tijdens het interventieprogramma. Met
name die categorie boeken, die was opgenomen in het interventieprogramma, de prentenboeken, is verantwoordelijk voor het eerder gevonden conditie-effect.
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HOOFDSTUK I4

Perspectievenvan het prentenboekproject,
conclusies en discussie

'Lezen was altijd een schuldig makende passie geweest, iets dat je geen
achting verschafte in de ogen van anderen, en nu zou die bezigheid
plotseling verplicht zijn. Wat voor boeken waren dat dan? Literatuur,
zei Peter. Wat was literatuur? Daarop bleek geen antwoord mogelijk te
zijn. Je kon hoogstens titels noemen, niet aangeven echter wat deze
titels tot literatuur maakte. Aan de leraar Nederlands vroeg ik welke
boeken dan gelezen moesten worden voor het eind-examen. Hij wilde
er aanvankelijk niets over zeggen en slechts herhaald en eigenzinnig
aandringen overreedde hem tot het opgeven van een aantal schrijversnamen. Daarbij toonde hij een eigenaardig soort originaliteit, hij gaf
een liist van vijfentwintig schrijversnamen; bij elke letter van het alfabet gaf hij 66n naam, behalve bij de x. Het waren onbekende namen
voor me: Jo van Ammers-Kuller, F. Bordewijk, A. Coolen, Maria
Dermout, J. Eekhout, maar ik nam mij voor al die schrijvers 66n voor
tan te lezen, een voornemen dat al dadelijk en gelukkigerwijs werd
doorkruist door de ontdekking dat ik niet aan de boeken van Jo van
Ammers-Kuller kon komen zodat ik pas bij de tWeede naam kon
beginnen. Bordewijkbleek voorhanden te zijn in de bibliotheek van de
Nutsspaarbank en ik las eerst Blokken, Knorrende beesten, Bint, zonder
het toen nog te kunnen waarderen en daarna Karakter. Al vanaf de
eerste bladzijde wist ik dat dat het boek was waar ik al die jaren naar
had uitgezien, een werk dat zelfs de jeugdboeken die dat veelbetekende gevoel van raadselachtigheid hadden geschonken, overtrof omdat
het niet alleen raadselachtig was maar bovendien de toekomst voorspelde daar het wel niet anders kon of mijn eigen leven zou zo verder
gaan als dat van Katadreuffe omdat mijn verleden zoveel leek op zijn
verleden: ook ik was omhoog gekomen uit minder dan een arbeidersmilieu. [...] Karakter wekte ook een ander, oud verlangen. Bij de slager verdiende ik inmiddels f 2,50 per week zodat ik ook iets overhield
want ik heb nooit vijfentwintig boeken per week kunnen lezen. Voor
de eerste
mplin mijn leven begaf ik mij naar een boekwinkel en kocht
ik voor 5,90 Karakter van Bordewijk in de Zakdoekreeks. Toen ik
thuiskwam en het boek uitpakte, zei mijn vader: "Wat heb je nu toch

f

gedaan?"

"Een boek gekocht", zei ik.
Hij staarde naar het werk, hij werd niet kwaad zoals ik verwachtte, nee,
twee grote tranen liepen rustig over zijn wangen,omlaag.
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"Hoe kun je dat nou doen", zei hij, "dat is toch zonde, zonde van je
geld", en toen pas werd hij kwaad.'I

Uit dit citaat blijkt Karakter van Bordewijk een beslissend boek voor
Maarten 't Hart. Een boek dat hij wet moest kopen, hoe ongewoon dat
ook was in een milieu van'kleine luijden'. Een boek bovendien waarvan de ontdekking aan hern was toevertrouwd, want zijn leraar Nederlands gaf geen antwoord op de vraag wat literatuur was, en noemde
ook geen titels van literaire boeken, enkel 25 auteurs in alfabetische
volgorde. Met die nivellering van literatuur en lectuur langs de neutrale ordening van het alfabet liet hij de leerlingen zelf hun beslissende
boeken ontdekken. Daartoe behoorden voor Maarten't Hart behalve
Karakter ook Niets Holgersons wonderbare reis van Selma Lager16f, dat
hem op het spoor van de biologie zette.
Het prentenboekenproject, waar in het tweede deel van deze studie
verslag van werd gedaan, wilde op een vergelijkbare wijze als de docent van Maarten 't Hart, op zoek gaan naar al die potentiele Katadreuffes onder de beginnende lezers en gevarieerde mogelijkheden
aanreiken tot verwerving van literaire competentie. Om die reden
opende het eerste deel met een verwijzing naar Mattheus en vormde
hinaujlesen als politiek en educatief programma de rode draad. In dit
slothoofdstuk worden die centrale lijnen in een samenvattende bespreking van de diverse hoofdstukken en in een slotdiscussie nog een
keer opgepakt.

I4.I. SAMENVATTING
De Parabel van de talenten van Mattheus wordt, zoals in het eerste
hoofdstuk werd gememoreerd, vaker in herinnering geroepen wanneer met de term Mattheuseffect wordt aangegeven dat kennis en
vaardigheden zich ophopen bij wie in dezen al rijk is bedeeld, terwijl
de minbedeelden nog armer worden.
De parabel van de talenten heeft echter met Van Heek een interpretatie gekregen die perspectief bood aan degenen die vooralsnog
over niet meer dan een 'verborgen talent' beschikten. De boodschap
van Van Heek was immers om talenten op te graven, niet te begraven.
Die intentie is er dankzij het maatschappelijk debat dat zijn boek heeft
opgeroepen, eerder groter dan kleiner op geworden in het overheidsbeleid dat voorrang wil geven aan wie achtergaan.
Ten tijde van Van Heek werd op diverse plaatsen gewezen op de
I. Maarten 't Hart, De som van misverstanden. Her lezen van boeken. Amsterdam
(De Arbeiderspers) I979, PP· I7-IS.

453

sleutelmacht van het onderwijs in de verdeling van kansen op maatschappelijke posities. Het onderwijs vervult - zo kan de meest ontnuchterende analyse worden samengevat - de rol van de heer uit de
parabel die bepaalt wie er bij de verdeling van de talenten een vijftal,
een tweetal en 66n enkel talent krijgt toegewezen en ziet er vervolgens
met toetsen op toe of die toedeling ook het eraan toegedachte rendement krijgt. In deze visie op de talentenverdeling doet het onderwijs
niets anders dan het reproduceren van bestaande maatschappelijke
ongelijkheid in een proces dat volgens Bourdieu en Passeron uitmondt in een'differentiele schoolsterfte der verschillende sociale klassen'. Die visie wedijverde met de boodschap van Van Heek om met
het onderwijs als hefboom verandering aan te brengen in de praktijk
van de ongelijke talentenverdeling en niet alleen maar te willen oogsten waar anderen eerst hebben gezaaid. Van Heeks dynamische
interpretatie van de parabel van Mattheus was voor velen het reveille
om via het onderwijs verder op de maatschappelijke ladder te klimmen. De aloude emancipatorische functie van het onderwijs kreeg
ermee een nieuw elan.
In dezelfde tijd waarin Van Heeks Het verborgen talent een opwaartse mobiliteit in de Nederlandse samenleving op gang bracht, VeStigde
zich in Nederland een nieuwe, potentille maatschappelijke onderklasse die samen met de kinderen uit de achtergebleven arbeidersklasse aan het talentenvraagstuk een aparte actualiteit zal geven, ook in die
zin dat de overheid vormen van apartheid in het onderwijs met gericht
beleid probeert te voorkomen. Tegen die achtergrond geldt er inmiddels in het onderwijs een gewichtenregeling waarbij, anders dan bij de
landeigenaar uit de parabel, kinderen van laaggeschoolde Nederlandse ouders en die van laaggeschoolde allochtone ouders respectievelijk
I.25 en I.90 als gewicht en vervolgens aan onderwijsformatie krijgen
toebedeeld.
Zoals Van Heek als onderwijssocioloog een correctie trachtte aan te
brengen op de van milieu afhankelijke deelname aan het onderwijs, zo
deed Boekman dat als kunstsocioloog voor de aan milieu gebonden
cultuurparticipatie. Zijn blauwdruk voor cultuurspreiding, al voor de
Tweede Wereldoorlog verschenen als de dissertatie Overheid en hunst
in Nederland, werd door de naoorlogse overheid aanvankelijk hoog op
de cultuurpolitieke agenda gezet, maar raakte steeds meer op de achtergrond. Die verandering in het beleid werd onder meer ingegeven
door cultuursociologische studies waaruit bleek dat de minbedeelden
aan cultuurspreiding weinig boodschap hadden en er ook weinig profijt van trokken. Desondanks werden beide invalshoeken, de strijd
tegen kansenongelijkheid en voor cultuurspreiding, alsnog in elkaars
perspectief geplaatst, toen werd aangetoond dat culturele hulpbronnen, zoals de omgang met en aanwezigheid van boeken in het gezin,
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het latere schoolsucces begunstigen. Daarnaast bleek uit de tweejaarlijkse Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid dat van
het gebruik van culturele hulpbronnen opnieuw enig effect uitging.
Weliswaar een zwak effect, maar wel een dat zich tegen de stroom in
aftekende, want binnen het gekozen verklaringsmodel hoorde het gebruik van culturele hulpbronnen niet tot de school- en klaskenmerken
die als variabelen werden onderzocht. De vraag drong zich dan ook op
ofbil absentie van culturele hulpbronnen in de primaire opvoedingssituatie een brede culturele initiatie geen permanente plaats verdient
in het programma van het primaire onderwijs. Tegen die achtergrond
is het interventieproject 'Elke dag een prentenboek' opgezet, in de
hoop positieve effecten te kunnen aantonen van weloverwogen gerichte leesbevordering.
Het project is een voorbeeld van vroegtijdige stimulering van kinderen in achterstandssituaties dat aansluit bij de Letterenbrief van
minister d'Ancona, waarin in de geest van Boekman leesbevordering
op de politieke agenda werd gezet. Daarmee gaf de Letterenbrief een
nieuw elan aan de in het slop geraakte cultuurspreiding. Leesvaardigheid vormt immers de toegangspoort tot de informatiemaatschappij
en tot politieke en culturele participatie. Het spreidingsbeleid werd als
sociale politiek in de geest van Boekman toegespitst op die leden in de
samenleving, die zonder extra maatregelen van de overheid veel kans
lopen om uit de boot te vallen. Vandaar het accent op voorschoolse
gezinsprogramma's en op een verbreding van het onderwijsaanbod in
de basisschool in culturele zin, om in dat opzicht de kans op succes in
het voortgezet onderwijs te versterken. Dat letterenbeleid gericht op
longitudinale verwerving van literaire en culturele competentie voor
allen, vormde een opmerkelijke breuk met en innovatie in het traditionele letterenbeleid.

In hoofdstuk 2 werd een beeld geschetst van de disciplines die bij uitstek bepalend zijn geweest voor het onderzoek naar sociale determinanten van achterstanden en cultuurspreiding in Nederland: de
onderwijssociologie en de cultuursociologie. Daarbij werden allereerst de grondleggers van deze disciplines voorgesteld: Van Heek, die
met het Talentenproject de onderwijssociologie inaugureerde en
Boekman, die met Overheid en kunst in Nederland de basis legde voor
de cultuursociologie hier te lande. De verkenning van die disciplines
was in het bijzonder gericht op de vraag of en in welke mate het lezen
en de lezers als participanten aan literatuur en cultuur een plaats daarin kregen en in welke mate daarmee het funderend onderwijs als bepalende factor van de beoogde cultuurspreiding werd gezien. Geconstateerd werd dat cultuur- en onderwijssociologie gescheiden disciplines

zijn die zich respectievelijk met de evaluatie van het cultuurbeleid en
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die van het onderwijsbeleid bezighouden, een onderscheid dat tot
voor kort werd weerspiegeld in de'realistische scheidslijnen' tussen de
aparte ministeries voor cultuur en onderwijs.
Bijgevolg bleek dat in de cultuursociologie, ook al had Boekman
het literatuuronderwijs en de cultuuroverdracht in de basisschoolperiode willen verankeren, de deelname aan de leescultuur als object van
cultuursociologisch onderzoek nauwelijks een rol van betekenis vervulde en de leescultuur in de basisschoolperiode nog minder. Cultuursociologisch onderzoek bleek vooral uit te gaan naar podiumkunsten als concert, toneel, ballet, opera vormen van kunstbeoefening
voor een vooral volwassen publiek, die alleen al vanwege de kosten de
vraag opriepen wie daar profijt van hebben - en niet naar een basale
culturele vaardigheid als het kunnen deelnemen aan de leescultuur
bijvoorbeeld. Tegelijk wezen de ontwikkelingen in onderwijssociologisch onderzoek uit dat sociale afkomst steeds minder rechtstreeks
invloed heeft op schoolsucces, maar steeds meer als kwalitatieve bemiddeling in opvoeding en onderwijs, onder meer langs het gebruik
van culturele hulpbronnen.
-

In hoofdstuk 3 werd allereerst opgemerkt dat met de hereniging van
onderwijs en cultuur in een en hetzelfde ministerie het ook makkelijker zou worden om van leesbevordering zowel een zaak van kunst en
onderwijs als van cultuur- en onderwijssociologie te maken.
In het perspectief van de institutionele verankering van de lezer
vond een verkenning plaats van lees- en literatuuropvattingen binnen
de literatuursociologie en de literatuurwetenschap, de bibliotheek en
de boekenbranche, het onderwijs en het overheidsbeleid. Die verkenning werd toegespitst op de status van de jeugdliteratuur en van de
jeugdige lezer in het grensverkeer met de literatuur voor volwassenen
en met als meer triviaal beschouwd leesgoed, vanuit de idee dat de
verwerving van literaire competentie is gebaat bij onderzoek naar wat
er werkelijk wordt gelezen. Daarbij werd onder meer nagegaan of de
op verscheidene fronten expliciet of impliciet gehanteerde dichotomie8n tussen hogere vormen van cultuur en kunst - waaraan een kind
nog geen deel heeft- en lagere vormen, mede debet zijn aan de zo lang
uitgebleven visie op leesbevordering als vorm van cultuurspreiding.
Geconstateerd werd dat er binnen de context van een hoge en een
lage Literatuur steeds critici en literatuurwetenschappers zijn die er
op wijzen dat gereputeerde vormen van hoge literatuur veelal bewust
teruggrijpen op volkskunst, om via rebarbarisatie een nieuw vitaal
elan aan de hogere, burgerlijke cultuur te verlenen. En omgekeerd
werd op hinauffsen gewezen als mogelijkheid om verschillen in leesvaardigheid en literaire competentie tussen sociale milieus te verkleinen. Dat traject werd met Annie M.G. Schmidt aangeduid als Van
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schui(ie varen tot Van Schendel en met de titel van onder meer een Tilburgs symposium als Van NO'ntie tot Nabokou. Een traject waarbij een
kinderrijm en een figuur uit een prentenboek toegang bieden tot de

Republiek der Letteren.

In hoofdstuk 4 werd nagegaan of er voor die optimistische visie op
hinaujlesen in de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek plaats
wordt ingeruimd. Daartoe werden toonaangevende opvattingen over
literatuur en lezen verkend met het oog op de mogelijke aanwezigheid
van een ontwikkelingsdimensie: literatuuropvattingen in het literaire
veld en in het bijzonder het poeticamodel van Abrams, theorievorming over esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan naar het
literatuuronderwijs, stromingen in de literatuurwetenschap die de
lezer tot relevante variabele verhieven zoals de receptie-esthetica en
het Reader Response Criticism, studies over lezers in diverse stadia
van hun ontwikkeling en ontologische verkenningen van zowel het
prentenboek als het gebruik ervan.
Het bleek dat van de vier als model functionerende literatuuropvattingen mimetisch, pragmatisch, expressief en autonomistisch - de
autonomistische opvatting de centrale notie is van de dominante literatuurwetenschap, terwijl de literatuurdidactiek er op wees dat leerlingen veeleer een mimetische en pragmatische literatuuropvatting
zijn toegedaan. Het bleek ook dat de combinatie van educatieve en
artistieke potentie van het kameleontische prentenboek in de wisselwerking tussen tekst en beeld zich goed leent voor wat Jannie Daane
'verticaal lezen' noemde en wat in de bibliotheekwereld onder het
vaandel hinaujlesen werd ingezet om 'eenvoudige lezers' op te laten
klimmen naar steeds betere literatuur.
-

In hoofdstuk 5 werden de ontwikkelingen in de prentenboekproductie
in de afgelopen decennia geschetst, samen met profielen van degenen
die dat proces in gang zetten: de prentenboekenuitgevers. Met behulp
van een kwantitatief-kwalitatieve analyst van de positie van het prentenboek in diverse uitgeversfondsen werd allereerst de aandacht voor
de opkomende kinderliteratuur in de boekenbranche aan de hand van
het Boekblad in kaart gebracht, waarbij dit blad diende als decor voor
de stormachtige ontwikkeling in de prentenboekenproductie. Vervolgens werd aangetoond dat de productie van het prentenboek de laatste twintig jaar een explosieve groei heeft doorgemaakt. Die groei is
zonder uitbreiding van de traditionele gebruikers (vooral kleuters en
beginnende lezers) naar andere leeftijdsgroepen en zonder de stimulans van de paradigmawisseling die binnen ontluikende geletterdheid
plaatsvond, moeilijk voorstelbaar. Daarbij bleken de diverse uitgeversfondsen in beperkte mate een autonomistische literatuuropvat-
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ting te zijn toegedaan en in hun mimetisch gericht aanbod ook toenadering te zoeken tot andere ontwikkelingsdomeinen dan het literairkunstzinnige. Deze zowel literaire als educatieve vormen van profilering horen samen met de specifieke zorg en aandacht voor het leeftijdsbereik van prentenboeken tot de distinctieve kenmerken van het
uitgeven voor de jeugd.

In hoofdstuk 6 werd in kaart gebracht hoe de kinderliteratuurkritiek in
twee landelijke dagbladen, De Volkskrant en NRC Handelsblad, heeft
gereageerd op het prentenboek als potentieel object van literaire kritiek, welke ontwikkelingen zich daarin hebben voorgedaan in de
periode tussen I 970 en I990 en of, en zo ja op welke wijze, daarbij
canonvorming viel te traceren.
Parallel aan de toenemende productie van prentenboeken ging de
kritiek van de jeugdliteratuur zich steeds meer bezighouden met het

prentenboek. Zowel in De Volkskrant als in NRC Handelsblad werd er
vaker aandacht aan besteed, waarbij ook de emancipatie van het prentenboek tot een genre voor diverse leeftijdscategorieen werd onderkend.
Deze toename in belangstelling, die ook inhield dat er minder stapelrecensies kwamen, ging samen met meer professionaliteit in de
kinderboekenkritiek, welke zich manifesteerde in de vorm van onder
meer invloed op de jaarlijkse toekenning van Griffels en Penselen. De
wijze van verwijzen naar voorgangers en naar toonaangevende tijdgenoten weerspiegelde een toenemende behoefte aan hierarchie en
gevoel voor traditie. De ontdekking van de eigen traditie, vooral door
Boonstra, Kromhout, Bresser en Niewold, liet zien hoe prentenboekenmakers als bijvoorbeeld Beatrix Potter, Sendak, Ungerer en Lobel
als ijkpunt gingen fungeren voor de bespreking van nieuwe uitgaven.
Samen met de herhaalde aandacht voor wat de kritiek waardeert als
topauteurs en topuitgevers werd op die wijze een nadrukkelijk stempel
gedrukt op de literaire canonvorming en geleidelijk aan ook op de
essayistische kritiek.
Daarnaast bleek de kinderboekenkritiek in beide bladen slechts in
beperkte mate een autonomistische literatuuropvatting uit te dragen.
Weliswaar was een ambachtelijke kijk op de discipline van meet afaan
aanwezig, maar vrijwel steeds in combinatie met een meer mimetische
en een meer pragmatische literatuuropvatting. De canonvorming die
zich geleidelijk aan begon af te tekenen, bleek behalve op consensusvorming onder de critici, ook gebaseerd op terugkerende leesconventies rond onder meer de feesten van het jaar en de jaarlijkse herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. De consensusvorming nam de
vast terugkerende en daarmee ook geinstitutionaliseerde vorm aan
van de toekenning van prijzen als de Griffels en Penselen in de jaarlijk-
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se kinderboekenweek, de Nienke van Hichtum- en de Theo Thijssenprijs als oeuvreprijzen en de Libris Woutertje Pieterseprijs als het
Boek van het Jaar. Op de toekenning van die prijzen bleek de literaire
kinderboekenkritiek een grote invloed Uit te oefenen, waarmee zij

indirect ook aangaf welke canonauteurs en -titels van belang zijn voor
het hinaufesen.
In hoofdstuk 7 werd, vergelijkbaar met de wijze waarop in hoofdstuk 6
de literaire kritiek als bemiddelaar werd verkend, de vakliteratuur ten
behoeve van het basisonderwijs ge8xploreerd als mogelijk invloedrijke
bemiddelaar in de canonvorming. Dat vond zowel in een longitudinaal als een latitudinaal perspectiefplaats. Daartoe werd allereerst aan
de hand van twee invloedrijke modelleerplannen uit respectievelijk
midden jaren zestig en midden jaren tachtig verkend welke veranderingen er zijn opgetreden in het kerncurriculum van het basisonderwijs: de Proeve van een leerplan voorhet Basisondertujs en Wat krOgen ze
op de basisschooli van de S L 0.

Vervolgens werd ingegaan op het discours over mogelijke gebruiksaspecten van het prentenboek in het basisonderwijs. Daarbij werd
gebruikgemaakt van representatieve literatuur voor de disciplines van
het basisonderwijs, zoals vaktijdschriften, methodes en metapublicaties als vakgerichte achtergrondstudies. Deze literatuurstudie beoogde een reconstructie van de plaats van de kinderliteratuur binnen de
veranderende canon van het basisonderwijs. De centrale vraag daarbij
was of de ontwikkelingen in de wet en in de vakgebieden - bijvoorbeeld paradigmatische inhoudelijke verschuivingen - de receptie van
het prentenboek hebben begunstigd. Vervolgens vroegen we ons af
welke verschillen en overeenkomsten zich aftekenden in de disciplinair bepaalde literatuuropvattingen. Geconcludeerd werd dat de vakkencanon van het basisonderwijs is verschoven in de richting van een
breder, mondialer aanbod aan kennis en vaardigheden vergeleken
met dertig jaar geleden en van het kunnen toepassen van kennis en
vaardigheden door de actieve, zelfontdekkende leerling, althans in de

programmatische vakliteratuur.
De interesse in de vakpers voor de diverse gebruiksfuncties van het
kinderboek in het onderwijs bleek vooral sinds de jaren zeventig sterk
gegroeid. Het kinder- en prentenboek werd door vakdidactici veelzijdiger geYnterpreteerd dan in de algemene pers. Hun globale conclusie
is dat het kinderboek gebruikt moet kunnen worden in het perspectief
van de pedagogische en onderwijskundige doelen die de verschillende
disciplines voor ogen staan: het kinderboek moet de lezer aanzetten
tot ontdekken, tot onderzoeken, tot het oplossen van problemen, tot
het leren van nieuwe dingen en toI refiectie (een cognitief perspectief,
vooral in wiskunde en zaakvakken); het kinderboek moet de verbeel-
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ding prikkelen, ontroeren, reactie oproepen (een esthetische invalshoek, meer verwant aan wat in de algemene pers naar voren kwam,
vooral in de expressieve vakken) en bijdragen tot de ontwikkeling tot
tolerante, humane volwassenen (een ethisch gezichtspunt, vooral in
de vakken catechese, wereldoriantatie en maatschappelijke vorming).
Het prentenboek bleek in alle drie die noties een groeiende belangstelling te genieten, enerzijds vanwege de vervroeging van diverse vakken
in het basisonderwijs, anderzijds omdat het beeld in het kinderboek
niet meer exclusief is voorbehouden aan de leeftijdscategorie die de
kunst van het lezen nog niet machtig is. Van de vier als model functionerende literatuuropvattingen mimetisch, pragmatisch, expressief
en autonomistisch waaraan in hoofdstuk 4 werd gerefereerd, lijkt in
verschillende mate sprake te zijn geweest. De mimetische opvatting in
de zin van een steeds verder gaande orientatie op de werkelijkheid
spreekt vooral uit de diversiteit en de toenemende complexiteit van
representaties van de werkelijkheid. De pragmatische opvatting is
steeds in het geding waar kinderliteratuur wordt gebruikt met het oog
op wat de leerling aangenaam vindt en inspireert tot Wat in het kader
van het specifieke vak nuttig wordt gevonden. De expressieve opvatting in de zin van aandacht voor de auteurspersoonlijkheid komt in het
basisonderwijs incidenteel aan bod bij spreekbeurten van leerlingen,
bezoeken van schrijvers en illustratoren aan school, en af en toe - wel
steeds frequenter - in leesmethodes en een bezoek aan het Kinderboekenmuseum. De autonomistische opvatting, in historisch opzicht de
meest recente, lijkt het minst aanwezig in de impliciete noties over het
gebruik van kinder- en prentenboeken in het onderwijs. Maar de creatieve imitatie die bij stellen, tekenen, musiceren of dramatiseren in
gang wordt gezet als de nieuwe schoolpoatica van het proefondervindelijk experimenteren, sluit direct aan op de praxis van het spelend
leren en het doen alsofvan het kind en is daarin nauw verwant met een
autonomistische literatuuropvatting.
-

-

In hoofdstuk 8 werden de opvattingen die in de vorige hoofdstukken
werden uitgewerkt, geconcretiseerd in en getoetst aan diverse op de
praktijk van het onderwijs toegesneden suggesties voor gebruik van
het prentenboek. Die gebruiksmogelijkheden werden nader getraceerd voor diverse typen lezers (zwakke lezers bijvoorbeeld) en vormen van leesonderwijs vanuit de noties longitudinaliteit en latitudinaliteit. Daarbij werden de vele kenmerken van diverse prentenboeken
gerelateerd aan en gefundeerd in factoren die het leesverwervingsproces en de literaire socialisatie in het bijzonder motiveren.
Daarvoor werd onder meer gewezen op de veelheid zowel van genres en thematische inpassingen als van interactieve en metacognitieve,
intertekstuele en linguist:ische kenmerken inherent aan de boeksoort,
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waarmee het genre een springplank kan vormen over de hele linie van
de canon van het basisonderwijs. Als afgeleide van het laatste zijn
diverse toepassingen belicht op domeinen als voorbereidend lezen,
zaakvakken, Engels als vreemde taal en rekenen. De toekenning vanuit diverse disciplines van de genoemde specifieke kwaliteiten aan het
prentenboek rechtvaardigt het om in een empirisch onderzoek na te
gaan of het gebruik van een zorgvuldig geselecteerd corpus boeken
een gunstig effect heeft op leerprestaties. Daarbij werd het gebruik van
prentenboeken bij het aanvankelijk reken/wiskunde-onderwijs uitvoerig belicht, en wel in het perspectief van het prentenboekenproject,
besproken in deel 2.

Voorafgaande aan de verslaglegging van de uitvoering en evaluatie
van het prentenboekenproject werd in hoofdstuk 9 een overzicht
gegeven van de onderzoeksliteratuur, waarin de invloed werd nagetrokken van vrij lezen, thuis of op school, en van voorlezen op schoolprestaties. Daarbij werd ook opgespoord wat diverse auteurs als
invloedsfactoren beschouwen, waaraan een mogelijk effect kan worden toegeschreven. Omdat het experiment uitging van prentenboeken werd tevens nagegaan wat er bekend is over de invloed van illustraties. De bijzondere activering die er volgens Nodelman met de
inperkende versterking van beeld en tekst in het prentenboek op de
lezer/kijker uitgaat, werd beschouwd als een nadere uitwerking van de
'dual code'-theorie van Paivio. Daarnaast kregen in dit hoofdstuk
theoretische noties die in eerdere hoofdstukken van deze studie werden verkend en becommentarieerd, aanvulling met de beschikbare
empirische evidentie.
De meeste van de in de eerste paragrafen aangehaalde studies
bevestigden dat kinderen die thuis veel worden voorgelezen, daar op
school profiit van ondervinden. Expliciet genoemd werden bijvoorbeeld resultaten op het gebied van vocabulaire, syntaxis, leesbegrip,
concepten over geschreven taal, productieve taalvaardigheden, kennis van de wereld, fantasie en waardering voor literatuur. Tijd inruimen op school voor het vrije lezen bleek een groot effect te hebben op
de ontwikkeling van leesvaardigheid en enkele andere schoolse vaardigheden, zoals uit overzichtsstudies van bijvoorbeeld Dickinson en
Krashen en uit de studies van bijvoorbeeld Elley, Elley & Mangubhai,
Morrow & Feitelson, of Appel en Vermeer naar voren kwam. Kennelijk kan er een ontwikkeling in gang worden gezet van niet alleen een
toenemende literaire competentie, maar ook van andere competenties
en blijkbaar hoeven die positieve effecten, zoals Stanovich treffend
samenvatte, geenszins beperkt te blijven tot diegenen die wat betreft
leesvaardigheid en/of ervaring met boekgebruik al goed zijn bedeeld.
De diverse onderzoekers bleken de gevonden effecten toe te schrij-
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ven aan ingredienten en factoren als affectieve betrokkenheid,
nieuwsgierigheid wekkende en ondersteunende illustraties, pregnante

context, aandacht trekken en vasthouden, nieuwheid, humor, cognitiefconflict, verrassing, frequentie, begeleidende interactie, accent op
semantiek, voorkennis oproepen en diverse cognitieve verwerkingsfuncties. Sommige van die ingrediEnten en factoren hebben direct betrekking op de kwaliteiten van tekst en/of beeld (verrassing, humor,
pregnante context), andere op leersituatie en verwerkingsproces (aandacht vasthouden, voorkennis oproepen, diepe verwerking, dualcode) en nog weer andere op de samenhang daartussen en de begeleidende rol van de docent.
Het prentenboek leek een aantal van die kenmerken prachtig te verenigen. Tekst en beeld spreken immers elk op zich een vermogen aan
(het verbale respectievelijk het beeldende) en maken, elk op zich en
gezamenlijk, de gebruiker op twee manieren nieuwsgierig, houden
hem dubbel in de ban. Blijkbaar creeert de combinatie van tekst en
beeld een context die uimodigt tot een diepere vorm van verwerking
en is aan die specifieke combinatie te danken dat het aangebodene beklijft. De op elkaar ingrijpende kenmerken van tekst en beeld zorgen
voor een adequate vorm van redundantie, voor onthoudbaarheid en
vaak ook voor enigerlei vorm van reflectie. Zo wordt het prentenboek
tot een dual-code-medium, waardoor het een potentiele kandidaat is
voor stof die moet beklijven, en dat in het bijzonder voor lezers die
minder profiteren van het volgens Gardner en Van der Leij nogal eenzijdig verbalistisch georienteerde basisonderwijs.
In een geintegreerde opvatting van beide leesdomeinen met participatie in literaire en culturele activiteiten komen er zowel op school als
in het gezin extra kansen op 'print exposure', met de positieve wisselwerking die daar volgens Stanovich van uit kan gaan.
Stanovich wees op de steeds groter wordende afstand tussen lezers
en niet-lezers als gevolg van elkaar versterkende factoren als leesvaardigheid, leeservaring en leesomgeving die tezamen een opwaartse of
een neerwaartse spiraal in leesvaardigheid en leeservaring kunnen
vormen. Het prentenboek zou wel eens een fraaie tegenhanger kunnen zijn voor het door Stanovich zo gevreesde neerwaartse effect. Ook
bij het prentenboek kan immers worden gesproken van elkaar versterkende elementen zoals app61 op de lezer, interesse opwekken, aandacht vasthouden, tekst en beeld in een groot contextueel verband
plaatsen en diepe verwerking van semantische inhouden die gezamenlijk voor een spiraalwerking kunnen zorgen, zij het in dit geval de opwaartse spiraal van hinaufiesen.
Kortom, door de wijze waarop tekst en beeld elkaar aanvullen
hoorde een speelse, maar niet minder rijke verkenning van een onderwerp of kwestie tot de mogelijkheden. Daarbij werd aannemelijk ge-
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maakt dat de vele geslaagde representanten dat ene, overkoepelende
ideaalvan cultuurspreiding onverlet laten dat Annie Schmidt zo frappant verwoordde met haar credo: 'De weg naar het Stedelijk Museum
begint bij het prentenboek.' Dat lange-termijndoel hoeft overigens
niet te vloeken met het idee dat het prentenboek intussen op de korte
termijn een positieve bijdrage kan leveren aan het onderwijs in schoolse zaken, zoals bijvoorbeeld het leren lezen en rekenen.
Uitgaande van die motivering zou van het prentenboek als interventiemiddel enige verbetering van het onderwijs zijn te verwachten,
afgemeten aan wat gewoonlijk bij lezen en rekenen aan eisen wordt
gesteld Centraal bij het interventieproject stond dan ook de vraag of
leerlingen, in dit geval van groep 3 van het basisonderwijs, baat hebben bij het frequent en systematisch gebruik van prentenboeken die
deelaspecten van de leerstofgebieden lezen en rekenen kunnen ondersteunen. Daarom werd onderzocht of leerlingen die deelnemen aan
een interventieproject, waarin een schooljaar lang regelmatig prentenboeken worden aangeboden, meer vooruitgaan op schoolvorderingsen intelligentietoetsen in het algemeen en toetsen op het terrein van
lezen en rekenen in het bijzonder. Concreet werden de volgende
.

hypothesen getoetst:
- Leerlingen van experimenteerscholen die deelnemen aan het
interventieproject, laten op toetsen voor begrijpend lezen, woordenschat, leeservaring, leesattitude en rekenen hogere scores zien
dan leerlingen van vergelijkbare controlescholen.
- De scores van de experimentele groep op toetsen die minder
verwant zijn aan de inhouden van de geselecteerde prentenboeken, zullen (ook al is een deel van de onderwijstijd besteed aan het
werken met prentenboeken) niet lager uitvallen dan die van de
controlegroep. Daarbij kan worden gedacht aan intelligentietoetsen en toetsen voor technisch lezen.

De uitvoering van het interventieprogramma kwam in hoofdstuk IO
aan de orde. Allereerst werd gezorgd voor een royaal aanbod van
prentenboeken en eerste leesboekjes bij de leerstofkernen van Veilig
Leren Lezen en bij een viertal overkoepelende leerstofdomeinen in
reken- en wiskundemethodes over het jaar heen. De selectie van prentenboeken en eerste leesboekjes bij rekenen had betrekking op de
onderwerpen tijd, ruimtelijke en meetkundige orientatie, ordenen,
meten en vergelijken alsook op tellen, vergelijken en structureren van
hoeveelheden. Voor de selectie van boeken bij rekenen werd het

invoeringsprogramma Reken op prentenboeken ontwikkeld. Voor de
selectie van prentenboeken bij aanvankelijk lezen werd aangehaakt bij
de in de methode gemaakte indeling in leerstofkernen.
De deelnemende leerkrachten werden geinformeerd over de be-
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oogde werkwijze en hen werd verzocht om elke dag een boek uit de
aanwezige collectie voor te lezen, hetzelfde boek desgewenst voor de
klas of een kleinere groep te herhalen en tijd ter beschikking te stellen
om de leerlingen zelf de boeken te laten bekijken/lezen. Daartoe kregen IO scholen een jaar lang elke paar maanden een pakket boeken
aangereikt dat qua inhoud aansloot bij de te behandelen leerstofvoor
lezen en rekenen. Geen van de deelnemende leerkrachten heeft in de
loop van het jaar afgehaakt. Aan het onderzoek namen in totaal twintig Tilburgse scholen deel, waarvan de meeste onder het Onderwijsvoorrangsgebied vallen, met in totaal 454 leerlingen.

In hoofdstuk I I werden de centrale resultaten van het project gepresenteerd. Daarvoor waren meerdere metingen nodig. Bij alle leerlingen werden voorafgaand aan het interventieprogramma de Eerste leerjaar intelligentietest (taalvrij en taalgebonden gedeelte), drie subtoetsen
van de toets Ordenen (probleemoplossen classificeren, probleemoplossen serieren en probleemoplossen tellen) en een speciaal ten behoeve van het onderzoek ontwikkelde leeservaringsschaal, de LES,
afgenomen. Tussentijds werden toetsen voor technisch lezen en rekenen voorgelegd en aan het einde andermaal de hiervoor vermelde
toetsen, aangevuld met een woordenschattoets, een toets voor rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen.
Voor de vaststelling van effecten van het interventieprogramma
werden bij alle toetsen die twee keer werden afgenomen, de verschilscore tussen voor- en natoets van experimenteerscholen en controlescholen vergeleken. Bij de overige toetsen werden alleen de eindscores
tegen elkaar afgezet.
Technisch lezen, de decodeervaardigheid, laat geen enkel verschil
zien tussen de leerlingen van de twee condities. Aan het einde van het
jaar scoren de leerlingen van de experimenteerscholen wel significant
beter op de rekentoets. Ook bij begrijpend lezen en woordenschat behalen de leerlingen van de experimenteerscholen significant betere
resultaten. Voor de overige toetsen, die tweemaal werden afgenomen,
worden de verschilscores tussen begin- en eindtoets gehanteerd als
maat. De verschilscores geven geen conditie-effect te zien voor de
toetsen probleemoplossen tellen, probleemoplossen seriEren en het
taalgebonden gedeelte van de ELI. Op de andere onderdelen zijn de
verschilscores van de leerlingen van de experimenteerscholen significant hoger dan van de leerlingen van de controlescholen. Dat geldt
zowel voor de vooruitgang op de toets die het meest direct effecten van
de interventie aantoonde, de LE S, als voor vooruitgang op toetsen die
hooguit indirect effecten van de interventie aan het licht brachten:
(taalvrije) intelligentie en probleemoplossen classificeren.
Uiteraard zijn de effecten minder vaak significant wanneer niet de
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leerlingen, maar de klas als onderzoekseenheid wordt genomen (zie
hoofdstuk I I voor nadere details). Het gegeven blijft echter dat bij op
een na alle toetsen de experimenteerscholen meer vooruitgaan en/of
beter eindscores behalen dan de controlescholen.
De absolute verschillen zijn bescheiden, toch is dat een mooier
resultaat dan mocht worden verwacht, gelet op de weerbarstigheid
waarvan het onderwijs blijk geeft in het inlopen van achterstanden.
Samen met de hiervoor gesignaleerde significante verschillen tussen
condities op de toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en woordenschat levert de interventie het volgende eindresultaat op: er is een significant groter positief verschil te constateren tussen de experimentele conditie en de controleconditie bij intelligentie, woordenschat, begrijpend lezen, probleemoplossen classificeren, rekenen en leeservaringen en er valt geen verschil vast te stellen bij technisch lezen, probleemoplossen tellen en probleemoplossen serieren. Bij technisch
lezen wordt noch halverwege, noch aan het einde van het jaar een conditie-effect aangetroffen. Met andere woorden, op de vaardigheid
decodering van geschreven taal heeft het interventieprogramma geen
effect gehad. Evenmin blijkt het werken met prentenboeken invloed te
hebben uitgeoefend op de telvaardigheid van de leerlingen en op het
seriEren. Op de andere getoetste vaardigheden blijken de leerlingen
van de experimentele conditie het echter beter te doen dan de leerlingen van de controleconditie.
Dat de leerlingen van de experimenteerscholen op de LES Significant meer progressie vertonen, hoeft niet te verbazen: het interventieprogramma bedoelde immers de leeservaringen van de leerlingen uit
te breiden en een aantal items betrof dan ook personages die in de aan
te bieden prentenboeken voorkomen. Desondanks is het hier de
moeite van het vermelden waard dat het met regelmaat in de klas
voorlezen van een prentenboek evenals het zelf oppakken van zo'n
boek dusdanig beklijft dat de kinderen aan het einde van het jaar een
aantal personages uit de boeken nog blijken te herkennen. Meer kennis aan het eind van het jaar van prentenboekfiguren als de culturele
helden van de kinderen mag gelden als tenminste mooi meegenomen.
Nog interessanter is het feit dat de leerlingen van de experimenteerscholen betere scores behalen op de maten voor taalvrije intelligentie,
voor het probleemoplossen classificeren, voor woordenschat, begrijpend lezen en rekenen, vaardigheden die geen van alle direct zijn geoefend met het aanbieden van de prentenboeken. Dit is vooral zo belangwekkend omdat vaak als resultante van interventies alleen maar resultaten worden geboekt waar ook expliciet is geoefend, en er bijgevolg
van transfer geen sprake lijkt. Dat het prentenboekprogramma, ingebed in lezen en rekenen, op een cruciaal domein als woordenschat positieve effecten sorteert, impliceert dat een interventieprogramma op
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dit specifieke terrein niet geisoleerd en in een brede context kan worden ingezet. De zinsnede'waar mogelijk in samenhang' uit de Wet op
het Basisonderwijs verdient immers geen dode letter te blijven, zeker
niet voor allochtone leerlingen, die extra aandacht voor hun woordenschatverwerving hoogstwaarschijnlijk het liefst krijgen binnen de algemene thematische context van het gegeven lees- en rekenonderwijs.

Bij elke toets en op elk moment blijkt telkens weer dat er significante
verschillen bestaan tussen de sociale categorieen leerlingen (de I.00
leerlingen doen het het best, de I.90 leerlingen het zwakst: dat is een
constant gegeven bij alle uitkomsten), dat er afwijkingen zijn tussen de
diverse groepen allochtone kinderen en dat er systematische verschillen optreden tussen scholen. In hoofdstuk I 2 zijn deze onderdelen
nader bekeken.
Interventieprogramma's zijn zelden bedoeld om goed toegeruste
leerlingen verder te helpen. Een interventieproject zou pas geslaagd
mogen heten als juist de zwakste leerlingen in de groep er baat bij hebben gehad, of er tenminste geen nadeel van hebben ondervonden.
Daarom werd met behulp van simpele effectentoetsen nagegaan of, en
zo ja in welke mate, de in het algemeen gevonden conditie-effecten
zich bleven voordoen wanneer op diverse wijzen naar de zwakkere
deelpopulaties werd gekeken: de scholen met de relatiefhoogste s E sfactor, de scholen met de hoogste percentages allochtone leerlingen,

de leerlingen met de hoogste leerlinggewichten, de leerlingen die bij
de aanvang van het onderzoek onder het gemiddelde scoorden op de
toets voor taalvrije intelligentie en de 20% zwakste lezers van de
groep. Bij geen van deze analyses bleek dat deze categorieEn op enigerlei wijze nadeel hadden ondervonden van de interventie. Integendeel, steeds bleek dat deze groepen evenveel hadden geprofiteerd van
het werken met prentenboeken als de andere, en bij een aantal toetsen
zelfs meer. Van deze vorm van interventie kan in elk geval niet worden
geconcludeerd dat de rijken rijker worden en de armen armer.

Tenslotte werden in hoofdstuk I3 enige gegevens verzameld over
ervaring met boekgebruik en 'culturele kennis' van 7-jarigen. Zowel
bij de voortoets als bij de natoets bleken in dezen significante en systematische verschillen te bestaan tussen leerlinggewichten en etnische
groepen. Hoe hoger het leerlinggewicht, hoe minder de kinderen aangaven thuis te worden voorgelezen, wel eens naar de bibliotheek te
gaan of een boek cadeau te krijgen. Hoewel deze 'zelfevaluaties' van
de leerlingen met enige terughoudendheid moeten worden geinterpreteerd, leverde het geheel toch een relatief helder en betrouwbaar
beeld op van de verschillen in ervaring met culturele hulpbronnen.
Daarnaast bleek een beperkt aantal kinderboeken tot een voor- en
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vroegschoolse canon te behoren: nagenoeg alle leerlingen kenden
Winnie de Poeh, Jip en Janneke of Dribbel, veel kinderen bleken bijvoorbeeld ook Kummeling of Kikker en Pad re (zijn gaan) kennen en een
kleinere groep Max en de Maximonsters en Kikker is verliefd. Daarbij is
de kans op een merchandisingseffect bij het eerste en het tweede item
veel groter dan bij de volgende, waarvan het effect onmiddelijk aan het
interventieprogramma kan worden toegeschreven. De kinderliteratuur die ook van tv bekend kan zijn blijkt het breedst gekend, en figuren die in de aangeboden prentenboeken voorkwamen bleken aantoonbaar meer vertrouwd bij de leerlingen van de experimentele scholen. Verder kon worden vastgesteld dat een interventieprogramma dat
is gericht op intensivering van boekgebruik in de klas, niet heeft geleid
tot verandering in de omgang met boeken in het gezin, althans niet na
een jaar en niet in de beleving van de kinderen.

I4.2. DISCUSSIE

De agendering van leesbevordering in het kader van cultuurspreiding
en achterstandsbestrijding door de toenmalige minister van cultuur
Hedy d' Ancona, blijkt op beleidsniveau een opmerkelijke innovatie in
gang te hebben gezet. Tegen de stroom in van pessimistische cultuursociologische bevindingen als die van Ganzeboom en het Sociaal Cultureel Planbureau, werd in de geest van Boekman een beleid geinitieerd van culturele toerusting en bereikbaarheid voor nieuwkomers
in de samenleving met verstrekkende gevolgen voor het aanpalend
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het ging immers om
door wvc op projectbasis begonnen beleid en niet om beleid in een
voor iedereen toegankelijke wettelijke context, zoals gebruikelijk is bij
het ministerie van Onderwijs.

Tegen deze bestuurlijke achtergrond met zijn budgettaire implicaties vormt het brede draagvlak in onderwijskringen voor het toenmalig
wvc-beleid een allerminst vrijblijvende vorm van bijval. Zo wordt in
het Onderwijsverstag I998: Primair Onderwijs de vermindering van de
achterstand van allochtone leerlingen gezocht in uitbreiding van de
effectieve onderwijstijd binnen het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid, via onder meer de stimulering van voor- en vroegschoolse educatie. Zo'n beleid kan, naar de woorden van de met
instemming geciteerde Engelse inspectie 'een aantoonbare bijdrage
leveren aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen, aan
hun taal en geletterdheid, rekenen en wiskunde, kennis en begrip van
de wereld, lichamelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling'.2 De
2. Onderwijsverslag I998. Pnmair onderwvs. Inspectie Basisonderwils, Nijkerk 1999,
P. 77·
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Nederlandse inspectie trofbij scholen met veel achterstandsleerlingen
waar onder meer veel aandacht werd besteed aan zowel voor- en
vroegschoolse taalverwerving als aan integratie van het buitenschoolse culturele aanbod, al evenzeer kwalitatief goed onderwijs aan. Kinderliteratuur blijkt daarbij zowel in het gezin als in het primair onderwijs een veel gebruikte culturele hulpbron. Haar inzet is gebaat bij het
inmiddels weer geintegreerd beleid van het ministerie van Cultuur,
Onderwijs en Wetenschappen, waar d'Ancona met het aangehaalde
initiatief de aanzet toe gafen waar achtereenvolgende staatssecretarissen met diverse nota's op doorgingen.
DE GEMEENSCHAPPELIJKE LEESCULTUUR

De consequenties van die integratie voor de rol van prentenboeken in
de eerste en tweede socialisatie op het gebied van de beginnende literaire en culturele competentie vonden een fraai voorbeeld in het
gebruik van het prentenboek Mr Gumpy's Outing van John Burningham. In hoofdstuk 6 werd Kousbroek aangehaald, die schreefover het
plezier dat zijn dochtertje van drie aan dit boek beleefde en hoezeer
het een cognitieve uitdaging voor haar betekende, en onder de prentenboeken die kinderen Op een MLK-school kregen aangeboden zoals vermeld in hoofdstuk 8 - zat ook dit prentenboek, zoals Van Ostaden elders heeft beschreven.3 Deze kinderen zullen het boek in de
eerste socialisatie veelal hebben moeten missen. Zonder het initiatief
van de school zouden zij waarschijnlijk niet met Mr Gumpy's Outingin

aanraking zijn gekomen.
De cognitieve uitdaging door en het plezier in dit prentenboek kunnen minder bevoorrechte kinderen dan deze MI.K-leerlingen alsnog
ervaren, wanneer het onderwijs compensatiemogelijkheden aanreikt
in de vorm van dit boek. Het geldt hier als exemplarisch voor alle prentenboeken die een tweede kans in het onderwijs verdienen.
Opnieuw heeft Mr Gumpy in zijn boot voor iedereen plaats, als de
kinderen maar niet kibbelen, het konijn niet rondrent, het schaap
ophoudt met blaten, het varken de boot niet bevuilt en zo verder. En
weer doen de kinderen evenmin wat ze hebben beloofd als het konijn,
het schaap en het varken enzovoort. De cognitieve uitdaging om precies te onthouden wie een bepaalde belofte heeft gedaan en deze vervolgens niet nakomt en in welke volgorde dat voor ieder geldt, wordt
in de Engelse les nog versterkt met het aanleren van een lied als variant
op een bestaand Schots volkslied.

3. W. van Ostaden,'Val niet uit de boot van Mr. Gumpy', in: P. Mooren en
H. Verdaasdonk (red.), Speerpunt lezen. Tilburg (Zwijsen) I987, PP 2 I 7-227.
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The boat of Mr Gumpy - oh

Oh, Mr Gumpy's boat, the boat of Mr Gumpy - oh
A fine boat, a Gumpy boat
The boat ofMr Gumpy, oh
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And in the boat there was a cat
A fine cat, a Gumpy cat
Cat in the boat
In the boat of Mr Gumpy - oh
And in the boat there was a dog,
a fine dog, a Gumpy dog.
Dog in the boat.
In the boat ofMr Gumpy - oh
Zo volgen nog: a pig, a sheep, a chicken, a calf, a goat, en naar believen
aan te vullen dieren. Behalve dat het boek een cognitieve uitdaging
betekent, roept het volgens Kousbroek een bijzonder geluksgevoel op.
Aan dat gevoel valt enige universaliteit niet te ontzeggen. Daarnaast
verdient dit prentenboek het om voor iedereen beschikbaar te komen,
omdat er tot tweemaal toe van ballotage wordt afgezien: eerst is er
voor iedereen plaats, mits... en wanneer alle passagiers zich daar toch
niet aan houden, blijft Mr Gumpy een ideale gastheer die na het halen
van een nat pak met zijn gasten op de kant krabbelt, de zon opzoekt en

goedgehurneurd op weg gaat naar de High Tea.
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Kinderen op M L K-scholen die aan den lijve meemaken wat in de
bewoording van Bourdieu en Passeron'differenti8le schoolsterfte der
verschillende sociale klassen' heet, kunnen Mr Gumpy in dit opzicht
als extra compensatie voor wat ze hebben moeten missen gaan ervaren. Het zingen van het lied 77:eboatofMr Gumpy kan dan hun samenthuisgevoel alleen maar versterken. Het belang van een mogelijke bijdrage van kinderliteratuur als A/Ir Gumpy in het primair onderwijs voor
kinderen die niet over een vader als Kousbroek beschikken, bleek in
diverse culturele studies nogal eens te zijn genegeerd. In het bijzonder
literatuurwetenschappelijke, programmatische terreinverkenningen
beperken zich vaak tot vormen van onderwijs waar literatuur op het
rooster staat.
Een recent voorbeeld van deze segregatie in het onderwijs bood het
symposium Van vorming tot vak, dat zich boog over de ontwikkeling
van het universitaire literatuuronderwijs en de vakdidactiek ten behoeve van het beroepsonderwijs. Op 66n punt waren de zes lezingen
gelijkluidend: de ontwikkeling van het universitaire literatuuronderwijs werd wel uitgebreid tot het letterkundeonderricht in het voortgezet onderwils, maar niet toI de fase die daaraan voorafgaat.4 Verwijzingen naar Theo Thijssen, naar Moormanns geYntegreerde studie over het literatuuronderwijs op de lagere school en in het voortgezet onderwijs, of naar de onderwijshervorming van Thorbecke van
I 863 met de invoering van de titel 'leraar' ter onderscheiding van de
'onderwijzer' in het lager onderwijs, konden niet verhinderen dat de
periode van de basisvorming over het hoofd werd gezien, en dat Thorbeckes onderscheid tussen beroepsbeoefenaren werd uitgebreid met
dat tussen eerstegraads- (universitair geschoolde) en tweedegraadsleraren.5

Deze vorm van categoriale beroepsdistinctie staat haaks op de notie
van longitudinaal onderwijs zoals de voN dat begin jaren zeventig
naar voren bracht en dat bij het vak rekenen en wiskunde al langer
wordt gerealiseerd, mede dankzij het Freudenthal-instituut. Die notie
heeft inmiddels al enige tijd ingang gevonden bij de overheid: leesbe-

vordering vormt een structureel onderdeel van het letterenbeleid met
betrekking tot de verwerving van literaire en culturele competentie, in
een longitudinaal perspectief met de Stichting Lezen als semi-overheidsorganisatie om daaraan vorm te geven.
In het verlengde van die hervorming op overheidsniveau mag van
de universitaire neerlandistiek aandacht worden verwacht voor de
4. W. van den Berg en J.J Kloek (red.), 'Van vorming tot vak', themanummer van
Nederlandse Letterkunde, I998, nr. 3.
5. R. Geel,'Het taalgevoel moet geuren als een roos', ibidem, pp. 235-242; J. Kloek,
'Niet als een bepaald vak van onderwijs. Her schoolonderwijs in de Nederlandse letter-

kunde voor het schoolonderwijs in de Nederlandse letterkunde', ibidem, pp. 2 I 4-224-
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literaire en culturele socialisatie, zowel in de voorschoolse ontwikkeling en het basisonderwijs als in de basisvorming en de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. Zo'n uitbreiding van het vak biedt uitzicht - dat moet onderzoekers als Kloek deugd doen - op de hedendaagse ontwikkeling van de leescultuur in brede lagen van de bevolking en voor alle leeftijden, en honoreert het pleidooi van academici
als Fontijn om bijzonder acht te slaan op het leesgedrag van leerlingen
in de in dubbele zin lagere strata van het onderwijs.
Zo'n uitbreiding van de neerlandistiek biedt ook perspectief voor
de aanpak van de docent waar Maarten 't Hart zo bewonderend over
spreekt. Deze bracht't Hart ertoe om zelf zijn beslissende boek te Ontdekken. Ze vormt een mooi voorbeeld van aandacht voor de longitudinale leesontwikkeling van leerlingen en niet minder dan een noodzakelijke inhaalactie vergeleken bij de aandacht voor longitudinale
taalverwerving die binnen de taalgedragswetenschap al zolang op de
onderzoeksagenda prijkt. Bovendien doet ze recht aan het vele pionierswerk op dit terrein, zoals het schatgraven van Buijnsters naar de
literaire kindercultuur in de achttiende eeuw, de ontginning door Wilmink van het kindperspectiefin de po8zie van onder meer Hendrik de
Vries, de systematische verkenning van de stiefkinderen van de letterkunde in de literaire volkskunst door een dichter als Arie van den Berg
en door het Meertensinstituut, of de bijdragen van diverse academici
aan De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in
Nederland & Flaanderen van de middeleeumen toI heden. Het promotieonderzoek op dit terrein bleek volgens recente documentatie een rijke
aanvulling op ander academisch onderzoek.6 De nieuwe wegen zijn
dus al ingeslagen.

Gerritsen wees er in de slotbeschouwing van het symposium Van
vorming tot vak op dat de terugval van het aantal studenten, de vermindering van het lezen en de revolutionaire ontwikkeling van de
nieuwe media de neerlandistiek niet onberoerd laten:
'Het lijkt er dus op dat literatuur als primair verbale kunstvorm er niet
in is geslaagd mee te komen met en te profiteren van de technische
ontwikkelingen die haar visuele en auditieve zusterkunsten op revolutionaire wijze hebben veranderd. Literatuurheeft zich om zo te zeggen
uit de markt geprijsd; lezen is, althans in de perceptie van een flink
deel van de schoolgaande jeugd, een veeleisende en weinig opleverende activiteit geworden.'
Hij acht het onjuist om de discussie te beperken tot een interne afl:,akening van de grenzen en doelstellingen en vindt dat het vak het aan
zichzelf verplicht is om'ook buiten de kring van vakgenoten aandacht
6. Drietande(n)punt. Forum vir (voor) Afrikaanse en Nederiandstalige jeug(d) literatuur,
juni I999, nr. 6.
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te vragen voor de

immateriale belangen die hier op het spel staan'.7

Tot die immateriele belangen mag dus ook de studie van de jeugdliteratuur worden gerekend.
VOORUITGANG IN DE KUNST(PARTICIPATIE)

Met de discussie waar Gerritsen op doelt is al een begin gemaakt met
de dissertatie van Doorman: Stee(is mooier. Over voomitgang in de
kunst.8 Doorman gaat in zijn filosofisch proefschrift in op het denken
over vooruitgang in de kunst, op de vooruitgangsbegrippen die daarbij
werden gebruikt en op de zin ervan voor de hedendaagse kunst. In die
reconstructie blijkt zowel de letterkunde zelf als de neerlandistiek die
onder meer een aandeel levert in het toegankelijk maken van de innovaties in de letterkunde, niet zonder relevantie te zijn voor de vooruitgang in de kunst.
Doorman is twee soorten criteria op het spoor gekomen waaraan de
voortgang in de kunst steeds weer wordt afgemeten. Het eerste, naar
zijn zeggen 'triviale' criterium, komt er op neer dat er steeds meer
kunst bij komt, ook wanneer daarvan niet kan worden vastgesteld
dat die 'mooier (beter, leerzamer, ontroerender, overtuigender, etc.)
wordt'. Het tweede type argumenten vindt hij meerhout snijden. Volgens dit criterium stelt kunst als een cognitief systeem in staat tot een
'steeds rijkere interpretatie van de werkelijkheid en mogelijke werkelijkheden'.
Deze twee typen argumenten weet Doorman in wat hij een empirische beschouwing noemt met elkaar te verenigen. Naar aanleiding
van wat het onderzoek van Fokkema naar de Beweging van Vijftig en
van Jaffd naar De Stijl als specifieke bijdrage heeft laten zien aan de
ontwikkeling van de literaire en de beeldende kunst, komt Doorman
tot de conclusie dat er inderdaad van steeds mooier kan worden
gesproken. Hij laat - onder meer in een vergelijking van een gedicht
van Sierksma met een van Lucebert - zien dat met Lucebert de poezie
in het bijzonder wat versritmes en metaforen betreft steeds rijker is
geworden. Dat betreft dus het eerste type argument van vooruitgang
in de kunst.
Doorman laat het daar niet bij, hij maakt ons tevens attent op het
feit dat de poazie-lezer daarmee de beschikking kreeg over een rijker
arsenaal aan stilistische middelen. Op die manier fundeert hij de vooruitgang van de kunst tenslotte in de omgang van de consument met de
kunst.

7. W. Gerritsen, 'Op de drempel van de derde eeuw', in: Nederlandse letterkunde,
nr. 3, PP. 275-278.
8. M. Doorman, Steeds momer. Over voorui'wang in de kunst (diss.). Amsterdam

(Prometheus) I997
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Doorman is nogal resoluut in de vaststelling dat de po6zie van
Lucebert superieur is ten opzichte van die van Sierksma. Hij noemt de
eerste niet minder dan een mijlpaal in de vooruitgang van de kunst en
benadrukt dat waardeoordeel nog door die poiizie te plaatsen tegenover het gebrek aan houvast dat samengaat met de postmodernistische vrijblijvendheid. Het feit dat Doorman er niet voor schroomt om
de ene kunstuiting hoger aan te slaan dan de andere en dat kwaliteitsverschil in de zin van vooruitgang in de kunst aan de orde te stellen,
impliceert een opvatting die overeenkomt met de traditie van het
hinaujlesen. En dat eens temeer, omdat hij het sluitstuk van die vooruitgang situeert in de omgang van de consument met wat deze op dat
moment als de meest superieure poezie beschouwt. Die positie is vergelijkbaar met de verwerving van literaire en culturele competentie als
algemene doelstelling van het letterenbeleid in de Letterenbnef. Met
deze 'promotion de touS' als complementering van het op de auteur
gerichte letterenbeleid tot een beleid dat bewust aandacht vraagt voor
de toekomstige consumenten, nam de Letterenbrief de draad van de
door Boekman beoogde cultuurspreiding weer op. Doorman maakt
van dat laatste begrip overigens geen gebruik, anders dan eerder zijn
vader deed.9
HOOG EN LAAG IN DE KUNST

Een andere waarnemer die met een bemoedigende boodschap over de
kunsten en over de Nederlandse literatuur van zich liet horen is
Schnabel. Zijn stem is nu hij directeur is van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, hier des te meer op zijn plaats, omdat de opinie die hij
heeft nogal afwijkt van de op dit moment vigerende literatuur- en leesopvatting in de tweejaarlijkse surveyrapporten van het s c p en de
smalle weg van het onderwijsvoorrangsbeleid, zoals die tot voor kort
in de jaarlijkse rapportage over minderheden door het sc p naar voren
werd gebracht. Met de opvatting die Schnabel in zijn opstel naar
voren bracht, valt anders gezegd ook in eigen huis nog de nodige zen-

ding te bedrijven.
Anders dan de titel Over de hoge waarde van lage zuaarden doet vermoeden begint Schnabel met de constatering dat het goed gaat met de
kunst, want het publiek is groter, het aanbod breder, de kwaliteit
hoger en de smaak verfijnder dan ooit. I° Hij illustreert dat met de volle musea die hooggewaardeerde meesters als Verrneer en Steen weten
te trekken en de ontvangst van De ontdekking van de hemel van Mulisch
9. S. . Doorman, 'Losse gedachten over cultuurspreiding', in: H. van Dulken, e.a.
(red.), In ons diaconale land. Ops:ellen over culmurspreiding Amsterdam (Boekmanstichting/Van Gennep) I988, pp. 27-50·
Io. P. Schnabel, 'Over de hoge waarde van lage waarden', in: Boekmancahier, nr. 3I,
I997, PP· 3 I-37
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in de Amerikaanse pers als een van de grote romans van de eeuw, de
belangstelling voor toneel en opera en de variatie in het cabaret.
Schnabel schrijft die progressie toe aan de niet-pedagogische, nietmoralistische en niet-elitaire presentatie van kunst, met als eminente
voorbeelden Pierre Janssen en Henk van Os. Die ommekeer typeert
hij als 'niet opvoeden tot kunst, maar voeden met kunst'. De toestroom van het grote publiek is volgens hem echter verdacht bij experts, omdat die belangstelling bij het traditionele en herkenbare zou
blijven, zonder oog voor het oorspronkelijke kunstwerk.
Schnabel heeft weinig op met wat hij het elitair estheticisme van de
gevestigden in de kunst noemt en toont zich verheugd over het feit dat
de kunstrechters als 'de dictators van de goede smaak' over steeds
minder slaafse navolgers beschikken. Het publiek vertrouwt op de
eigen oren en ogen om iets mooi te vinden, wil verrast worden door
kunst, wil met de kunst kunnen meeleven, er deel van kunnen uitmaken en wil aan kunst uiteindelijk lust beleven, en die lust ook kunnen
herbeleven. Schnabel vereenzelvigt zich met die 'lage waarden' om in
kunst te participeren en hij doet dat tegen de stroom in van de innovatieve en experimentele criteria in een avant-gardistisch perspectief.
Voor zijn kunstbeleving kiest hij etiketten als de aaibaarheidsfactor en
de huisdierfunctie van kunst, of kunst als bron van hechting. Hij bepleit beoordeling van kunst op basis van zowel de schoonheidsbeleving die het oproept als de kwaliteit van het vakmanschap die het aan
de dag legt.

Deze combinatie van esthetica en emotie in zijn publieksori8ntatie
hij samen als het 'beleefmodel. Zijn fiducie in dit model ten gunste van de vitaliteit van de kunst en de kunstbeleving toont hij aan met
de centrale actor in de hervorming van de gezondheidszorg: de pati8nt
als opdrachtgever in de zorg en verantwoordelijke voor eigen lichaam
en gezondheid. Schnabel geeft hoog op van de mondige pati8nt, van
de bewuste kunstconsument en van de autonomie van het publiek en
hij gaat niet in op het publiek dat (nog) niet over die autonomie kan
beschikken.
Verrassend aan de bijdrage van Schnabel is dat hij in de trias esthetica niet aandringt op uitbreiding van de wetgevende macht (schrijver/uitgever) en van de rechterlijke macht (de literaire en educatieve
kritiek en canon), maar van de uitvoerende macht (de lezer). In die
perceptie is er reden om op de positie te wijzen van de allochtone leerlingen in het onderwijs en op de traditie waarin hun lotgevallen op
school door de jaren heen in jaarlijkse surveyrapporten van het s c p in
kaart werden gebracht. Het s c p (en Tesser als eerste auteur van deze
jaarlijkse rapportage) ging daarbij uit van het voorstel van Hofstee,
Meijnen en Koster tot evaluatie van de Wet Onderwijsvoorrangsbeleid, zoals dat in hoofdstuk 2 werd gememoreerd. In die vorm van evavat
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lueren werd, haaks op de brede stimuleringsbeweging zoals die met
name door Van Calcar was gepropageerd, de voorkeur gegeven aan
een beperking van de evaluatie van het basisonderwijs tot de vakken
taal, lezen en rekenen. En zoals dat vaker in het onderwijs gebeurt
werd even later het getoetste tot hoofdschotel van het onderwijs, op
gezag van inspectie, gemeenten en ov G, met voorbijgaan aan dezaaken expressievakken. Een keuze ten gunste van de smalle weg van het
Onderwijsvoorrang in plaats van de brede weg voor Onderwijsstimulering. Deze voorkeur voor de smalle weg blijkt in de laatste rapportage van I999 te zijn losgelaten.II
Die rapportage gaf overigens een positiever beeld te zien dan in de
Tweede Kamer en vervolgens in de pers werd opgeroepen. Toen Mohammed Rabbae op IO november I999 staatssecretaris Karin Adelmund wees op de tegenvallende resultaten van Turkse en Marokkaanse schoolkinderen, was dat voor de staatsecretaris reden om in tranen
uit te barsten en er vervolgens op te wijzen dat er geen aandacht was
voor het goede nieuws, onder meer dat allochtone leerlingen een spectaculaire vooruitgang boeken ten opzichte van het onderwijsniveau
van hun ouders en grootouders. Daarin had Adelmund geen ongelijk,
maar ze had haar gelijk nog meer relief kunnen geven door erop te wijzen dat allochtone leerlingen aan het eind van de basisschool volgens
het rapport wel nog altijd twee jaar achterstand hebben tegenover
autochtone leerlingen bij Nederlands, maar dat ze hun achterstand
met een jaar hebben ingelopen bij rekenen, en dat ze in het omgaan
met informatiemiddelen een positie innemen tussen hun taal- en
rekenprestaties in.
DE BREDE BASIS VAN HIGH CULTURE

Er is meer goed nieuws in het s cp-rapport. Tesser c.s. stuurt de doelgroep van het vroegere onderwijsvoorrangsbeleid (OV G) en het huidige gemeentelijke achterstandsbeleid (GOA) niet langer uitsluitend de
smalle weg op van taal, lezen en rekenen. Want, zo schrijft hij, 'van
hun ouders en vanuit hun sociale omgeving krijgen leerlingen uit de
minderheden te weinig informatie over de samenleving, de natuur, de
verworvenheden van de wetenschappen en de wereld van kunst en
natuur' (p. 38I). Na zo'n vijftien jaar breekt Tesser dus met die gewoonte en mogen allochtone leerlingen ook de brede weg op van de
zaak- en expressievakken.
Tesser bepleit daarnaast aandacht voor gezinsprogramma's in de
voorschoolse ontwikkeling en, in de basisschool, voor ontwikkeling
II. P.T.M. Tesser, J.G.F. Merens en C.S. van Praagm.m.v. J. Iedema, Rapportage
minderheden. Posine in het onder«is en op de onder«ismarkr. Sociaal en Cultureel Plan-

bureau (scp), Den Haag I999.
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van de woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Dat
doet deugd, alleen weet hij blijkbaar niet waar Abraham de mosterd
haalt: 'Moeilijker grijpbaar zijn de tekorten in kennis van de wereld
waar leerlingen uit de minderheden mee te kampen hebben. Een aanknopingspunt kan hier wellicht worden gevonden in de Brede School-

ontwikkeling, voorzover die erop is gericht leerlingen uit de minderheden in aanraking te brengen met kennis- en expressiedomeinen die
normaal gesproken buiten hun gezichtskring vallen en waar leerkrachten niet aan toekomen: (p. 382) Even later pleit hij er voor om'landelijke ontwikkelingsprojecten' Uit te werken 'in lokaal toe Ie passen
methodes, op een vergelijkbare wijze als scholen nu reken- en taalmethodes gebruiken'.
Toevallig bestaan die methodes al even, sterker nog, in de Wet op
het Basisonderwijs is al lang geregeld dat kinderen ook in aanraking
moeten komen met kennis- en expressiedomeinen: er zijn al sinds
mensenheugenis leerplannen voor expressievakken en zaakvakken of
wereldorientatie. Het waren dan ook juist de roergangers van het OVG
en van de inspectie die onderwijsvoorrangsscholen voorschreven om
zich in hun ontwikkelingsplannen te beperken tot taal, lezen en rekenen. Dat leerlingen van scholen die - tegen de Wet op het Basisonderwijs in - zo beleefd waren om zich daaraan te houden, minder bagage
meekregen voor deze vakken in het voortgezet onderwijs, illustreert
welke gevolgen specifiek beleid kan hebben.
Een eenvoudiger variant van de te entameren landelijke ontwikkelingsprojecten lijkt dan ook die vakken gewoon weer op het rooster te
zetten. Dan had het Tesser ook niet hoeven te ontgaan dat die methodes al lang op de markt zijn, zoals Het Ei van Columbus (Zwijsen),
Tekenvaardig (Bekadidact) of De grote reis (Malmberg). De laatste
methode is zelfs speciaal ontwikkeld met het oog op allochtone leerlingen vanuit het minderhedenbeleid van de Vier Grote Steden. Kennelijk heeft Tesser ook dat gemist. En in veel van die methodes zorgt
kinderliteratuur ervoor dat de liefde van twee kanten komt door in een
intercultureel kader met niet-westerse en met westerse verhalen kinderen in elkaars cultuur op verhaal te laten komen.
Tesser ziet intussen ook enig heil in de Brede School, mits die hecht
is verankerd in het programma van de basisschool en mits gemeenten
niet gaan opteren voor'goed ogende paradepaardjes van een nieuwe
schoolarchirectuur [..] en de zwarte scholen in de belendende wijken
laten wegkwijnen' (p. 384). Het zou ook wel droevig zijn, wanneer
alleen kinderen van de elitescholen al die leerzame en leuke vakken
van de Wet op het Basisonderwijs kregen en kinderen op de klompenscholen op een houtje moesten bijten, dat wil zeggen het van een
basisschoolprogramma moesten hebben uitgekleed tot de vakken
taal, lezen en rekenen. Zo'n programma geeft bovendien weinig kans
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aan staatssecretaris Van der Ploeg om in navolging van zijn voorganger Nuis via de cultuurcentra van stad en streek cultuurbeleid in gang
te zetten. Zo'n beleid vereist immers inbedding in de zaak- en expressievakken.
Tesser heeft zich als onderwijssocioloog door de jaren heen laten
inspireren door Van Heeks Talentenproject en zich al die tijd ingezet
voor de emancipatie van het verborgen talent. Die perceptie vormt de
jarenlange rode draad in de surveyrapporten die sinds I993 elk jaar
verschijnen over de positie van de minderheden in onder meer het
onderwijs. Eerder was dat al het geval in het evaluatie-onderzoek van

het onderwijsvoorrangsbeleid dat werd uitgevoerd door het ITS in
Nijmegen met medewerking van Tesser (zie hoofdstuk 2). ZO'n
emancipatorisch programma voor de onderwijsvoorrangscholen kan,
wil het kunnen concurreren met het onderwijs op de elitescholen (zie
de in hoofdstuk 2 gememoreerde onderzoeken van Rupp e.a.), niet
zonder de cultuurvakken in het onderwifs en zonder de opheffing van
de systeemscheiding tussen de traditie van de founding father van de
onderwijssociologie, Van Heek, en de traditie van de founding father
van de cultuursociologie, Boekman. Hoewel al eerder op het belang
van de inzet van cultureel kapitaal was gewezen door onder meer De
Graaf (zie hoofdstuk 2) en d'Ancona in de Letterenbrief (zie hoofdstuk
3), toch beschouwden de tweejaarlijkse surveyrapporten van het sc p
en de rapporten van Knulst c.s. over de nationale leesgewoonten (zie
opnieuw hoofdstuk 2 en ook hoofdstuk 9) leesbevordering in de vorm

van cultuurspreiding dn achterstandsbestrijding als boter aan de galg
gesmeerd.
Tegen deze achtergrond werd al aan het begin van de vorige paragraafopgemerkt dat de huidige directeur van het s c p, Schnabel, nog
de nodige interne zending kan bedrijven met zijn rekkelijke perceptie

op 'de hoge waarde van lage waarden'. Anders dan in eerdere scprapporten sluit die brede optiek immers veeleer aan bij de antropologische opvatting van cultuur zoals Goudsblom en Kassies die naar
voren brachten, dan bij de 'high culture'-notie van Knulst en Ganzeboom (zie hoofdstuk 2). Schnabels perceptie van'de hoge waarde van
lage waarden' kan ook een basis bieden aan de Brede Schoolbeweging
of aan het culturele element in gezinsprogramma's waarbij het niet
gaat om de'high culture' van de zwaar gesubsidieerde schouwburgen,
operahuizen of concertzalen, want dat zou, zoals Leseman terecht
opmerkte, naief zijn. Die basale cultuurspreiding kan als begin van
culturele alfabetisering met prentenboeken de weg wijzen naar het
Stedelijk Museum en met muziekprogramma's in de geest van Kodaly en De Jager (zie opnieuw hoofdstuk 2) ook naar operahuizen,
schouwburgen en concertzalen.
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CULTURELE EN TECHNISCHE GELETTERDHEID

Het prentenboekenproject had niet als laatste drijfveer de aandacht te
vestigen op leesgoed dat kinderen aanspreekt, en vond, zelfs wanneer
het project geen tastbare resultaten zou opleveren, dat alleen al de
moeite waard. Maar de inzet was uiteraard om aan te tonen dat de
kwaliteit van de prentenboeken en van de beleving die deze boeken op
cognitief en emotioneel niveau bij de kinderen oproepen, ook op
andere typen toetsen sporen achterlaten. Toch zij er aan herinnerd dat
wie in het onderwijs enige tastbare resultaten van voorgestelde veranderingen wil zien, doorgaans bescheiden moet zijn: al te vaak is gebleken dat van enigerlei ingrepen in het onderwijs geen wonderen mogen
worden verwacht. De resultaten van het experiment hebben dan ook
geen radicale omwenteling teweeggebracht.
Toch kan het geslaagd worden genoemd. Allereerst omdat, terwijl
toch elke dag een beetje van de reguliere onderwijstijd werd afgesnoept voor het voorlezen en bekijken van een'prentenboek', nergens
de resultaten van de experimentele groep leerlingen zijn achtergebleven bij die van de controlegroep, ook niet bij de harde kern van de
schoolvorderingentoetsen: het technisch lezen, tellen en rekenen.
Op de tweede plaats omdat veeleer het tegendeel waar blijkt te zijn:
bij een groot deel van de toetsen scoorde de experimentele groep leerlingen beter dan de controlegroep.
Op de derde plaats, omdat - zoals te verwachten was - de leerlingen
van de experimentele groep weliswaar niet op alle getoetste onderdelen significant beter presteerden, maar zeker niet alleen op die toets
waar een rechtstreeks effect van oefening verwacht kon worden. De
leerlingen presteren niet alleen significant beter op de leeservaringsschaal (dat zou als oefeneffect betiteld kunnen worden) maar ook op
onderdelen die hooguit indirect aan bod waren gekomen in het werken met de prentenboeken: rekenen, woordenschat, classificeren,
non-verbale intelligentie en begrijpend lezen.
Op de vierde plaats ten slotte omdat de resultaten van de interventie zich niet zozeer aftekenden bij de wat meer technische, mechanische toetsen zoals technisch lezen en tellen, maar juist bij die leerstofonderdelen, die voor een goede toetsscore begrip en inzicht vragen:
rekenen, probleemoplossen classificeren en zo men wil intelligentie.
Met name de laatste twee aspecten, de opgetreden transfer en de
resultaten bij vooral op inzicht gerichte toetsen, stemmen optimistisch over de mogelijkheden om die blijkbaar zo relevante culturele
hulpbronnen (als voorspellers van schoolsucces) op de agenda van het
onderwijs te krijgen, ten behoeve van al die leerlingen die daar van
huis uit nog weinig mee vertrouwd zijn. Het resultaat van de interventie is nu nog bescheiden, maar bij een systematisch ingrijpen vanaf
groep I tot ver in de bovenbouw, zouden substantiElere resultaten
geboekt moeten kunnen worden.
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DE ACTUALITEIT VAN HET HINAUFLESEN

Dat laatste behoeft toelichting. Anders dan in veel onderzoeken die in
hoofdstuk 9 zijn beschreven (met overigens veel positieve resultaten)
werd in dit interventieproject niet willekeurig een aantal op de
betreffende leeftijdscategorie afgestemde prentenboeken geselecteerd, maar prentenboeken die qua leerstofsequentie en thema aansloten bij de leerstofvan de betreffende groep in een bepaalde periode.
Daartoe werd een gedifferentieerd boekenaanbod gekozen binnen
de thema's van de lees- en rekenles, in aansluiting op diverse vormen
van leesvaardigheid. Daardoor viel 'rauding' (het zomaar vrij lezen,
zie hoofdstuk 9) uit te sluiten en was er eerder sprake van gericht
lezen, waar Otter meer effect van verwachtte. Juist die gerichte selectie zou wel eens een belangrijk aandeel kunnen hebben gehad in de
positieve resultaten. Dit is geen relativering van de resultaten, veeleer
een reden om daar waar op dit moment veel meer belangstelling
heerst voor vroege stimulering van boekgebruik in en buiten het
onderwijs (ontluikende geletterdheid heeft op dit punt veel vruchtbare initiatieven doen ontluiken), aan selectie van de prentenboeken
meer aandacht te besteden. Het loont de moeite om wat dit betreft
systematisch aan te sluiten bij de interesse in het Angelsaksische voor
het zogenaamde 'Reading in the Content Areas'. Zo'n aanpak zou
handen en voeten kunnen geven aan de al door de V O N gewenste latudinalisering van het onderwijs, zoals in hoofdstuk 8 werd geschetst.
Kinderliteratuur zou hier een natuurlijk aanknopingspunt kunnen
vormen voor het lezen in de verschillende inhoudsdomeinen van het
onderwijs, wat in veel methodes inmiddels het geval is. Daarmee krijgt
de docent de kans om binnen de context van het reguliere leesonderwijs, ofhet onderwijs in de zaak- en in de expressievakken, de horizon
van zijn pupillen te verruimen met andere dan schoolboeken. In die
vorm van hinaujlesen ondervindt de verticale omgang met schoolboeken dan de steun van de verticale introductie door kinderboeken in de
bedoelde vakken, met al hun dwarsverbindingen en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de diverse talenten en interesses van de
leerling. Met deze op vakken en op boeken gerichte stimulering van
zowel de culturele als de literaire competentie kan de leesvoorkeur van
leerlingen op een hoger plan worden gebracht zoals blijkt uit publicaties waarin boekenschriften in kaart worden gebracht. Zo liet Eijgenraam bijvoorbeeld zien dat de eerste Engelse titel van de I 5-jarige Jan
Bots: Tlie 77:irdMan van Graham Greene, zit ingeklemd tussen diverse titels van Bob Evers.,2 Dat frappant resultaat van hinaujlesen impliceert uiteraard de steun van een bemiddelaar als de docent Engels, of
1 2. F. Eijgenraam, Deplezie«acror. Nuten genot uan het boekensch«ft. Bloemendaal

(Aramith) I990, p. 47
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in meer algemene zin de schoolbibliotheekdienst als overkoepelende
instelling die afgestemd op het onderwijs jeugdliteratuur beschikbaar
stelt.

In die vorm van dienstverlening wordt hinaufesen van oudsher en
nog voordat de Letterenbriefdaar het signaal toe gaf, toegespitst op de
bevordering van zowel leesvaardigheid als literaire competentie. In de
discussieparagraaf van hoofdstuk 4 werd dan ook aangegeven dat de
inzet om kinderen van hun horizontaal niveau op het hogere (verticale) plan te brengen, nog altijd zeer herkenbaar is in de achtereenvolgende bijdragen van uitgevers, de literaire en de educatieve kritiek.
Uitgevers stellen met hun fondsbeleid lezers van diverse leeftijden in
staat tot hinauflesen. De literaire en educatieve kritiek ondersteunt de
leesvaardigheid en literaire competentie door kinderboeken af te
stemmen op de specifieke fase van het hinaujlesen. Dat gebeurt meer of
minder mono- of polyvalent, al naargelang de mate van pluriformiteit
in indeling in en rubricering naar leesleeftijd, genre, thema, S I S Ocode of vakdomein. In de canonvorming die daarnaast plaatsvindt,
ligt het accent bij de literaire kritiek op het kinderboek, bij de educatieve kritiek op de omgang met het kinderboek, zoals bleek uit de
hoofdstukken 6 en 7. Daarbij staan het longitudinale leerstof]aarklassensysteem en het alternatief van stamgroepen bijvoorbeeld als het
ware garant voor vormen van hinau sen die een toenemende leesvaardigheid en een meer verfijnde literaire competentie in de lengte en
in de breedte kunnen bevorderen.
In hoofdstuk 7 werd de stelling naar voren gebracht dat de educatieve kritiek, meer dan de literaire kritiek, de canonvorming afstemt op
de literaire en culturele socialisatie van de leerlingen. Enige onderbouwing voor die stelling valt af te lezen uit de resultaten van de outlier-analyse in hoofdstuk I3· Verschillen tussen leerlingen van de experimenteerscholen aan het begin en aan het eind van het experiment,

480

V
ook in vergelijking met de leerlingen van de controlescholen, deden
zich alleen voor bij de prentenboeken die in het interventieproject
waren opgenomen. Het is niet ondenkbaar dat de context van de thema's en onderwerpen van het aanvankelijk lezen en rekenen die toename van kennis heeft versterkt. Dat effect tekende zich het meest uitgesproken af bij Kummeling en Kikker is verliefd, Kikker en Pad, Brammert en Tissie alsook Max en de Maximonsters. Dat zijn stuk voor stuk
boeken die het volgens Jannie Daane zouden verdienen om te worden
voorgelezen, omdat ze over een extra dimensie beschikken: 'Kinderen
maken zich daarbij iets uit de wereld van de volwassene eigen, waardoor ze als het ware worden opgetrokken, hun horizon verruimd
wordt en waarin een verticale beweging is te onderkennen' (zie § 4.5)·
Daarnaast lenen deze boeken zich bij uitstek voor hinauflesen vanwege een aantal bijzondere kwaliteiten die kenmerkend zijn voor het

prentenboek. Het laat de impliciete lezer op zoek gaan naar lege plekken, helpt de nog onervaren lezer met gevulde plekken om zijn voorstelling van de vertelling te preciseren, is in zijn spel in alles de evenknie van literaire fictie en biedt als paraplu- en metagenre met vele
genres een springplank tot hinauj7esen. Daarmee beschikt het prentenboek over voldoende dragend kapitaal om niet alleen de rol van de
rentmeester uit de parabel van Het verborgen talent te kunnen spelen,
maar ook nog eens, anders dan in de parabel, kinderen met 66n talent
(I.90 leerlingen) of met twee talenten (I.25 leerlingen) er evenveel Ie
kunnen geven als de kinderen die er vijfbezitten (I.00 leerlingen). En
het dragend kapitaal bleek meer dan naar rato te renderen.
OM DE KWALITEIT VAN HET AANBOD

Een project is overigens niet zonder meer geslaagd als de leerlingen
beter gaan presteren. Als de docenten weliswaar zo vriendelijk zijn
voor de duur van het experiment mee te doen, maar vervolgens niets
zien in de gevraagde aanpak, zullen de resultaten van korte duur zijn.
En als docenten het regulier werken met boeken zinvol vinden, en
bovendien de uitvoering haalbaar is te midden van alledaagse beslommeringen, is er weliswaar kans dat de energie die in een project is
gestoken ook voor de toekomst bewaard kan blijven, maar ook in dat
gunstige geval moeten de omstandigheden er naar zijn. In het interventieproject kregen de docenten de boeken in veelvoud kant en klaar
aangereikt. Die situatie zal niet standaard zijn en behalve de hiervoor
al bepleite handhaving van het schoolbibliotheekwerk zou wellicht
ook een ruim opgezette en goed geoutilleerde school-of klassebibliotheek een noodzakelijke uitrusting zijn voor alle scholen zeker voor
onderwijsvoorrangsscholen - die culturele hulpbronnen in hun pakket willen stoppen. Of het jeugdbibliotheekwerk zou zich de verworvenheden van het schoolbibliotheekwerk moeten eigen maken. Daar-
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V
bij gaat het echter zowel om een op het onderwijs afgestemde collectie
als om de specifieke know how die in een reeks van jaren in deze tak

van dienstverlening is totstandgekomen.
Jeugdbibliotheekwerk als geintegreerd schoolbibliotheekwerk staat
ook voor de vraag hoe keuzeprocessen kunnen worden begeleid en
ondersteund en hoe kan worden samengewerkt in het kader van de
diverse vakken in het basisonderwijs. In de leesles kan dat dus bijvoorbeeld in het perspectiefvan kennis van auteurs en genres, maar ook in
de geschiedenisles over de Romeinen zou men boeken moeten kunnen aanbieden over die bepaalde periode, of in de biologieles met een
adequaat aanbod bij een onderwerp als spinnen, waarbij lezen om te
weten en lezen om het plezier als een Siamese tweeling samengaan.I3
Jeugdbibliotheekwerk als schoolbibliotheekwerk laat het niet bij willekeurig, te hooi en te gras boeken lenen, maar bevordert ook het gericht
werken met betrekking tot Wat kinderen moeten of willen weten. Dat
standpunt laat zich behalve vanuit de resultaten van dit interventieproject ook heel wel verdedigen vanuit de uitkomsten van enkele studies over de effecten van buitenschools lezen op de groei van de leesvaardigheid, en over de vergelijking van diverse landen in aanpak en
succes van leesonderwijs. Lezen bleek effectiever naarmate de kinderen doelgerichter en actiever met teksten leren omgaan.14 De leesvaardigheid van schoolkinderen in Nederland kwam er met een I9de en
2 Iste plaats in een internationale vergelijking niet zo goed van af, en
Lundberg & Linnakyla leggen in een nadere analyse uit hoe dat zou
kunnen komen.IS De best presterende landen zijn die waar nadruk
wordt gelegd op zowel leesstrategieen als waardering van literatuur,
terwijl de slechter presterende landen vrijwel alleen aandacht schenken aan functionele leesvaardigheid en aan leestechniek. Nederland
beklemtoont volgens deze evaluatiegegevens de functionele vaardigheid, heeft enige interesse in leeswaardering, is arm aan aandacht voor
leesstrategie en legt geen verbinding tussen leeswaardering en leesstrategie. Zulke uitkomsten zijn relevant voor het bibliotheekwerk dat
een stimulans wil zijn voor de verdere ontwikkeling van leesvaardigheid, leeswaardering of leesstrategie. Kinderen met weinig leestraditie
blijven al gauw in 'rauding' steken in het geval van vrijwel ongestructureerde vormen van boekuitleen op school. Er kan dan immers,
anders dan in het genoemde internationale onderzoek, moeilijk een
I3' P. Mooren, 'Waar is Sebastiaan gebleven. Over fictie en non-fictie in het lees- en
zaakvakkenonderwijs', in: Moer, I996, nr. I, pp. 34-44
14· M.E. Otter, Buitenschoots lezen effectief voor de schoolse leesuaardigheid? Een vieijang
iongitudinaal onderzoek in het BO. s c o /Kohnstamm Instituut, Amsterdam 1995
I5· W.B. Elley, How in the world do students read? International Association for the

Evaluation of Educational Achievement (I EA), Hamburg 1992; I. Lundberg &
P. Linnakyla, Teaching reading around the world. IEA,Hamburg I992.
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combinatie totstandkomen met aandacht voor leesstrategie en leeswaardering.
Behalve aan de kant van het vrije lezen is het van belang het interventieproject te markeren ten opzichte van soortgelijk onderzoek naar het
technische lezen. De vraag is interessant waarom het toegepaste lezen
in dit project wel effecten opleverde, waar onderzoekers die UitSluitend de technische leesvaardigheid stimuleerden, zoals Bast deed, die
nietvonden.I6 Herligt voorde hand te vermoeden dat er met de jarenlange zorg voor de optimalisering van het technisch lezen wel eens
sprake zou kunnen zijn van het optreden van de wet van de verminderde meeropbrengst. Bovendien ligt de achterstand van kinderen die
thuis niet met boeken zijn opgegroeid, niet zozeer op leestechnisch
vlak als wel op leeservaring. Deze kinderen missen, om met Stanovich
te spreken, 'exposure to print', een verschil in ervaring dat volgens
Adams kan neerkomen op het gemis van duizend uur ervaring met
geschreven taal en voorlezen vergeleken bij leeftijdsgenoten in gunstige omstandigheden.,7
Bij die duizend uren zitten prentenboeken als Mr Gumpy en vele
andere waar kinderen geluk aan kunnen beleven. Nog steeds zijn er
heel wat ouders die de vaardigheid of de culturele routine missen om
die momenten met hun kinderen te delen. Hoopvol is echter dat het
tweede-kansonderwijs steeds meer ouders over de drempel en de val-

kuilen heen helpt die liggen verscholen in de eerste fase van alfabetisenng.

Uit het logboek dat een docent van een experimenteerschool bijhield tijdens het werken met de prentenboeken (zie bijlage IO.2) blijkt
hoezeer de kinderen zich aan een figuur als Kummeling gingen hechten. Op een van de zware Onderwijsvoorrangsscholen valt op 9 oktober bij Kummeling en de boeuen te lezen: 'inbraak; er werd vol aandacht
geluisterd en er waren diverse kinderen die het thuis zelfhadden meegemaakt'. Op 8 april bij Kummeling en het weeskind: 'erg leuk'. En vijf
dagen later bij Kummeling wordtpostbode: 'Ha,weerover Kummeling'.
Een paar keer zag ik hoe de juf de ochtend, zoals ze gewoon was te
doen, afsloot met het voorlezen van een prentenboek, de kinderen,
dicht om haar heen, hingen aan haar lippen. Ik zag bevestigd dat de
school het ontbreken van een boekenklimaat thuis alsnog kan compenseren, en dat Kummeling evenzeer een lievelingsbeer kan worden
als Paddington of Winnie de Poeh. Steeds weer weet Kummeling
I6. J.W. Bast, Thedevelopment ofindividual dWerences in reading ability (diss. vu).
Paedologisch Instituut, Amsterdam I995; idem, 'Mattheuseffecten in leren lezen',
in: Leesgoed, 23 (I996), nr. I, pp. 12-IS·
I7· M. Adams, Beginning to read. Thinking and learning about print. Cambridge, Mass.

(The MIT Press) I990.
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door zijn onhandigheid te vertederen. Hij heeft geen notie van de
regels en normen die er in de samenleving gelden en komt door zijn
naiveteit en door zijn letterlijk ongekende kracht voortdurend opnieuw in de problemen. Kummeling is als reincarnatie van de domme
August een beer waaraan kinderen zich zacht kunnen spiegelen.
Zo neemt in Kummeling wor(it postbode de onhandige Kummeling
de rol op zich van postbode. Met letterlijk heel veel vallen en opstaan
leert hij zichzelfstaande te houden op een fiets om aldus de post in zijn
dorp rond te brengen. Kummeling is de goedhartigheid zelve, en als
hij merkt dat hij nooit brieven of kaarten heeft voor het afgelegen adres
waar een oude, alleenstaande vrouw woont, voorziet hij zelfin die postale behoefte door een kleinkind als afzender te verzinnen. Als hij op
een goede dag weer een kaart wil afleveren, ziet hij dat de oude
mevrouw haar kleinkind op bezoek heeft. Nog maar net op tijd dacht
hij de kaart achter zijn rug te verbergen, maar hij was al door de mand
gevallen: het kleinkind had gezien dat hij op de kaart geen adres had
geschreven en geen postzegel had geplakt.
En zo wordt hij in Het kerstfeest van Kummeling onweerstaanbaar
aangetrokken door de kerstliedjes die de kinderen op school zingen.
Eenmaal in de school wordt hij uitgenodigd om mee te doen aan het
kerstspel. Hij zingt echter te hard en vals en daarom krijgt hij de rol
van herder met een tekst waar zo te zien niks mee kan misgaan: 'vrede
op aarde'. Maar zelfs die tekst verhaspelt hij tot 'ezels en paarden', en
tot overmaat van ramp struikelt hij ook nog eens over een medespeler.
Ten einde raad geeft de juf hem dan maar de taak om een sparrenboompje als kerstboom uit te graven. Als beer van goede wil graaft hij

meteen voor het hele dorp boompies uit, die hij vervolgens voor elk
huis neerzet. Voor zoveel goede wil gaat men opnieuw door de kniean,
en als Kummeling de woorden weer niet kan onthouden, komt de juf
met de pedagogische oplossing par excellence: ze geeft hem de tekstloze rol van het kindje Jezus in de kribbe.
Een prachtig prentenboek dat, wat het omgaan met talenten betreft,
een andere parabel vertegenwoordigt dan die van Mattheus, wanneer
deze althans wordt uitgelegd in de context van een samenleving waarin de survival of the fittest als de hoogste wijsheid geldt. Nu het basisonderwijs en speciaal onderwijs het ideaal van'Weer samen naar school'
opnieuw en nadrukkelijk hoog in het vaandel hebben staan en er ook
wordt gezocht naar integratie van aandacht voor onderwijsvoorrang
en 'Weer samen naar school', mag het feit dat het prentenboek als
bakermat van de kinderliteratuur - en af en toe als vervanger van de
maatschappelijke werkelijkheid - een ander utopisch omgangsmodel
te bieden heeft, eveneens als een belangrijke uitkomst van het 'replicatie-onderzoek' van Mattheus gelden. Misschien maken zulke pren-
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tenboeken ook wat weerbaarder tegen een al te snelle interpretatie van
de parabel van de talenten als die waarin de rijken alleen maar rijker en
de armen alleen maar armer worden, en blijven ze voedsel geven aan
de droom van gerechtigheid waar Mattheus zijn beroep als tollenaar
toch ooit, lang geleden, voor heeft opgegeven.
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Bijlagen

BIJLAGE 5.I

Overzicht van Griffel- enlof Penseelwinnende prentenboeken met de uitgever

I 973 J. Viorst, Dat is heet wat voor een kat, vind je met? (Kosmos)
M. Heymans, Hollidee de circuspony (Lemniscaat)
I974 S Kellog, Mag ik hem houden.i (Frank Fehmers)

F. Marushkin, Kindje (Kosmos)
I975 K Eykman, De ureselijk verlegen vogelverschrikker (De Harmonie)
D. Macaulay, De kathedraal (Ploegsma)
T. Ungerer, Zeraida's reus (Bruna)
I976 J. Buisman, Kees en Keede (De Harmonie)

M. Bolliger, De kleine reus

(Lemniscaat)

R. Hoban, Hoe Tom mon van kapitein Najork en zijn gehuurde sportlingen
(Boelen)
I977 J· Cressey, De rattenvanger (Lemniscaat)
R. Gernhardt, Wie dit teest is het vierde beest (Bruna)
M. Velthuijs, Het goedige monster en de rovers Gunk)
I978 M. Mahy, Ze lopen gewoon met me mee (Lemniscaat)
J. Wagner, Borre en de nachtzwarte kat (Lemniscaat)
J. Verburg & A. Schmidt, Tom Tippelaar (Querido)
I979 R. Briggs, De sneeuwman (Van Holkema & Warendorf)
S. Lavelle, Allemaal appeltaart (Heuff)
I980 S. Hughes, Knufet (Heuff)
U. Jacobs, De geschiedenis van her muizenuotk (De Vries-Brouwers)
J. van Leeuwen, Een huis nzet zeven kamers (Omniboek), griffel en penseel
D. Lund,Yezou Herberts huis eens moeten zien (Lotus)
J. Muller & J. Steiner, De beer die een beer wou blijven (Davidsfonds)
I98I Aliki, Mummies uithet oude Egypte (De Vries-Brouwers)
Anno, En toch draait ze (Ploegsma)
T. Ross,3oris en de bonestaak (Kosmos)
I982 J. van Leeuwen, De metro van Magnus (Omniboek)
B. Zhitkov, Het verboden booie (Van Holkema & Warendorf)
J. Roelofsz, Voor en achter (Meulenhoff)
R. Steadman, Inspekteur Kaasjager (Elzenga)
I983 V. Jensen, Sara en de deur (Leopold)
Janosch, Dieren zijn ook mensen (Casterman)

I984 W. Hofman, /lap en Beer OIan Holkema & Warendorf), griffel en penseel
Janosch, Post voor de tijger (Casterman)
W. Steig, Dokter De Soto (Querido)
I985 The Tjong Khing / E. Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper
(Querido), griffel en penseel
T. Ross, Towser en Sadie's ve,jaardag (De Harmonie)
M. Heymans,,»sloop (Querido)
Q. Blake, Her verhaal van de dansende kikker (Querido)
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I986 T. Koide, Klop, ktop, wie is daarP (Gottmer)
M. Velthuijs,Klein-Manne(ie vindt hetgetuk (De Vier Windstreken)
I987 H. van Reek, De avonturen van Lena lena (Querido)
D. Schubert, Monkie (Lemniscaat)
T. Ross, Waar is mijn potje? (Nan Goor)
]anosch, Ik maak je weer beter, zei Beer (Casterman)
Tony Ross, Susan en de kwelgeest (Van Holkema & Warendorf)
I988 Kees Stip, Mijn beesten sman ergekleurdop (Bakker)
J. en A. Ahlberg, Bot en Boje (Gottmer)
I989 M. Heymans, Lieveling, boterbloem (Querido)
I. de Wijs, Dat nymr (Bakker)
A. Browne, Gorilla (Gottmer)
J. Bertrams,Johan Edelgans (Querido)
I990 A. Browne, De tunnel (Gottmer)
I. Dros, Roosje kreeg een ballon (Van Holkema & Warendorf)
M. Velthuijs, Kikker is verliefd (Leopold)

Dick Bruna, Boris Beer (Van Goor)
James Kruss/Eidrigevicius, Teus Langeneus (De Vier Windstreken)
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BIJLAGE 6.I
Overzicht van Griffel- en lof Penseelwinnende prentenboeken met eventuele
recensies in NRC Handelsblad en De Volkskrant

1973 ]· Viorst, Dat is heel war voor een kat, vind je niet.2

M. Heymans, Hollidee de circuspony

I974 S. Kellogg, Mag ik hem houden?
F. Marushkin, Kindje
I975 K Eykman, De vresetilk verlegen vogelversch*kker
D. Macaulay, De kathedraal
T.Ungerer, Zeraida's reus
I976 J. Buisman, Kees en Kee(ie

NRC, De Vreede, 3-I I-I 972

NRC, De Vreede, I8-7-1975
NRC, De Vreede, II-Io-1974

NRC, De Vreede, I4-9-I973

NRC, De Vreede, 24-5-I974
De Volkskrand Fens, 23-It-I974
NRC, De Vreede, 6-6-1975
De Volkskrant, Bresser, 2-8-I 975

NRC, De Vreede, I·4-II-I975

M. Bolliger, De kleine reus

NRC,De Vreede,

R. Hoban, Hoe Tom won van kapitein Najork en
zijn gehuurde sponlingen

NRC, De Vreede, I.4-II-I975

3-IO-I975

De Volkskrant, Niewold, I4-I-I989
(n.a.v. herdruk Querido)

I977 J Cressey, De rattenuanger
R. Gernhardt, Wie dit leest is het vierde beest

M. Velthuiis, Het goed,ge monster en de rovers
I978 M. Mahy, Ze lopen gewoon met me mee
1.Wagner, Borre en de nachtzwarie kat
J. Verburg & A. Schmidt, Tom Tippetaar

De Volkskrant, Kromhout, Io-II-I984
(n.a.v. herdruk Querido)
NRC, De Vreede, 8-4-I977
NRC, De Vreede, 7-6-I 974
NRC, De Vreede, 7-Io-I977

NRC, De Vreede, 28-IO-1977
De Volkskrant, Bresser, I5-IO-I 977

I979 R. Briggs, De sneeuzoman
S. Lavelle, Allemaal appeltaart
I 980 S. Hughes, Knu#el

NRC,De Vreede,

26-I-I979

NRC,De Vreede, 23-3-3979
De Volkskrant, Bresser, 29-91979

NRC, De Vreede, 2-II-1979

U. Jacobs, De geschiedenis van het muizenvolk
J. van Leeuwen, Een huis met zeven kamers
D. Lund,ye zou Herberts huis eens moeten zien

NRC, De Vreede, 3-Io-I980
NRC, De Vreede, 8-6-I979

J. Muller & J. Steiner, De beer die een beer wou blijven

I98I Aliki, Mummies uit her oude Egspte
A. Lobel, Bii Uit thuis

NRC, Verschuren, 6-I I-I 98 I
De Volkskrant, Kromhout, I 6-2-I 989

T. Ross, Joris en de bonestaak
I982 J. van Leeuwen, De metro van Magnus
B. Zhitkov, Het verboden boode
J. Roelofsz, Voor en achter
R. Steadman, InspekteurKaasjager
1983 V. Jensen, Sara en de deur
Janosch, Dieren zijn ook mensen
I984 W Hofman, Aap en Beer
Janosch, Postvoor de tijger
W. Steig, Dokter De Soto
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NRC, Roscam Abbing, II-9-I98I
NRC, Boonstra, 8-7-I983

NRC, Boonstra, I9-8-I 983
NRC, Boonstra, 27-I-I984
NRC, Boonstra, I6-3-I984

I985 T. Ross, Towser en Sadie's ve,jaardag

De Folkskrant,

Kromhout, 2 I-6-I 984

NRC, Boonstra, 29-6-I984

M. Heymans,1*sloop

De Volkskrant,

Kromhout, I5-9-I984

NRC, Boonstra, 26-Io-I984

Q. Blake, Het verhaal van de dansende kikker

NRC, Boonstra, I-2-I985
De Volkskrant,

I986 T. Koide, I<lop, klop, wie is daarP
M. Velthuijs, Klein-Mannetje vindt het geluk

Kromhout, I6-2-I 985

De Folkskrant, Kromhout, I 4-Io-I986

De Volkskrant, Kromhout, I5-Io-I985

NRC, Boonstra, 29-II-I985

I987 H. van Reek, Deavonturen van Lena lena
D. Schubert, Monkie

T. Ross, Waaris mijn potje?

De Volkskrant,

Kromhout, IO-6-I986

NRC, Boonstra, I.4-II-I986
De Volkskrant, Kromhout, 25-I I-I986
NRC, Boonstra, 29-8-I986
De Volkskrant,

Kromhout, 30-9-I986

lanosch, Ik maak je weer beter, zei Beer

De Volkskrant, Kromhout, 27-5-I986
NRC, Boonstra, 30-5-I986

T. Ross, Susan en de kwelgeest

De Volkskrant, Kromhout, 30-9-I 986

I988 Kees Stip, A*in beesten staan ergekleurdop
J. en A. Ahlberg, Bot en Bo(ie

De Volkskrant,

De Volkskrant,

I989 M. Heymans, Lieveling, boterbloem

Kromhout, I 2-5-I987

NRC, Boonstra, 27-I I-I 987

Kromhout, 5-I-I988

NRC, Boonstra, 20-I-I989
De Volkskrant, Kromhout,

I. de Wils, Dat njmt

2

I-I-1989

De Volkskrant, Kromhout, I 7-I 2-1988

NRC, Boonstra, 27-I-I989

A. Browne, Gorilla

NRC,

Boonstra, 27-I-I 989

De Volkskrant, Niewold, II-2-IS)89

J. Bertrams,Johan Edelgans
r990 A. Browne, De tunnel

I. Dros, Roosje kreeg een ballon

NRC, Boonstra, 2-9-I988
De Volkshran[,

Kromhout, 2-9-I 989
NRC, Boonstra, 9-2-1990
NRC, Boonstra, 8-9-I 989
De Volkskrant, Kromhout, I4-I 0-I989

M. Velthuijs, Kikker is verliefd

De Volkskrant, Kromhout, 2-9-I 989

NRC, Boonstra, I3-Io-I 989

Dick Bruna, Boris Beer
James Kruss, Teus Langeneus
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BIJLAGE 8.I
Overzicht van rekenprentenboeken

Ahlberg, J. & A., Bot en Bo(ie. Bloemendaal (Gottmer) I988
Ainsworth, R., & S., Horiuchi, Het vogettle dat te ver uloog. Rotterdam
(Lemniscaat) I977

Alen, P., & M. Deru, M., BZZZ de bit. in cijferland. Tournai (Casterman)
I987

Anno, M., Het telboek van Anno. Amsterdam (Ploegsma) I978
-, Het rekenfeest van Anno. Amsterdam (Ploegsma) 1982
Astrop, J., Klein, Groor, Lang, Hoog. Utrecht (Het Spectrum) I976
Baumann, K., & A. Boratynski, Kom, Haas, kom. Antwerpen (De Vries-

Brouwers) I984
Berg, L., De huissleutel. Tilburg (Zwijsen) I 978
-, Een klok voor Opa. Tilburg (Zwilsen) I978
Blake, Q., Mevrouto Hermitage op rolletjes Amsterdam (Querido) I988
Blundell, T., Wie t:gr daar nu in mOn bed. Tilburg (Zwijsen) I988
Bohdal, S., Sehna, Bolle(ie en de kat Flora. Amsterdam (De Vier Windstreken) I983
Bonsall, C.N., En de dief zei: hap! Amsterdam (Ploegsma) I973
-, En de kat ze£· mi'auw/ Amsterdam (Ploegsma) I974
-, En de doos zei: hatsjie! Amsterdam (Ploegsma) I975
Bourdel, H., & A. Vesco, Mijn pappa is een reus. Antwerpen (De VriesBrouwers) I 987
Briggs, R., De Sneeuwman. Houten (Van Holkema & Warendorf) I987
Browne, A., Gorilla. Bloemendaal (Gottmer) I988
Bruna, D., Telboek. Utrecht (Bruna) I967
-, Telboek 2. Utrecht (Bruna) I972
-, Rond, vierkant, driehoekig. Amsterdam (De Harmonie) I982
Burningham, J., Mr Gumpy's Outing. Londen (Jonathan Cape) I 970
-, Jaargetijden. Houten (Van Holkema & Warendorf) I977
-, De boodschappenmand. Houten (Van Holkema & Warendorf) I980
-, Heelistuk. Houten (Van Holkema & Warendorf) I983
-, Waar is Yulius Houten (Van Holkema & Warendorf) I986
-,John Burningham's I, 2,3 Houten (Van Holkema & Warendorf) I986
-, De jongen die altijd te laar kwam. Bussum (Van Holkema & Warendorf)
I 988

Burton, V., Het hutsje dat uerhuisde. Rotterdam (Lemniscaat) 1973
Carle, E., Rupsje Nooitgenoeg. Bloemendaal (Gottmer) I969
-, Het uervelende h'eveheersbeestie. Bloemendaal (Gottmer) I978
-, Pas op voor de reus. Bloemendaal (Gottmer) I978
-, De spin die het Ie druk had. Bloemendaal (Gottmer) I985
-, Het geheint van de acht tekens. Bloemendaal (Gottmer) I988
Cressey, J., & T. Cole, De Rattenvanger. Rotterdam (Lemniscaat) I 976
Dahan, A., Vriendje Maan. Antwerpen/Rotterdam (De Vries-Brouwers)
I 987

Eykman, K., & J. Bertrams, ANes proberen. Utrecht (Sjaloom) I982
- &-, De allerallersterkste. Utrecht (Sialoom) I983
Ferro, B., & M. Sambin, Net een paraplu. Antwerpen (De Vries-Brouwers)
I 980
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Fromm, L., & D. Kreusch-Jacobs & H.G. Hoekstra, Io kleine muzikanten.
Amsterdam (Ploegsma) I985
Gantschev, I., & I. Erkyn-Gayl,Jacob de ooieuaar. Antwerpen/Rotterdam
(De Vries-Brouwers) I 984
Hansson, G., En nu gauw gaan slapen. Tilburg (Zwijsen) I984
Hasler, E., & M. Lemieux, Winterland. Tilburg (Zwijsen) I988
Heilbroner, J., & Aliki, Dit is her huis waar Keesje woont. Amsterdam
(Ploegsma) I975
Heine, H., Hoe olifanoes leren tellen. Amsterdam (Elsevier) I977
- & W. Wilmink, Drie kle:,ie urienden. De wekker. Bloemendaal (Gottmer)
I984

Hertz, G.J., & J. Clante, Het gele huis. Amsterdam (Ploegsma) I977
Heymans, A., & M. Heymans, De gete draad. Amsterdam (Querido) I983
Hughes, S., Wandeling in het park. Antwerpen/Rotterdam (De VriesBrouwers) I985
-, Blijven jullie maar beneden. Antwerpen (De Vries-Brouwers) I983
-, Vormen en maren. Antwerpen/Rotterdam (De Vries-Brouwers) I986
Hutchins, P., Ctocks and more clocks. Harmondsworth (Penguin) I984
Jensen, V.A., & D.W. Haller, War is dat? Amsterdam (Ploegsma) I979
Kellogg, S., Veetgroterdan Martin. Antwerpen (Lotus) I 979
Kent, J., De kat werd hoe langer hoe dikker. Den Bosch (Malmberg) I983
Kitamura, S., Her schaap zonderslaap. Houten (Van Holkema & Warendorf)
I987

-, Een straatie om. Houten (Van Holkema & Warendorf) I989
Kuratomi, Ch., & K. Kakimoto, Meneer Beer helpt.Den Haag (Tunk) I978
-& -, Kummetinggaat uit eten. Baarn (Bekadidact) I986
-&-, Het kers feest vam Kummeling. Baarn (Bekadidact) I987
-& -, Kummeling is lar:g. Baarn (Bekadidact) I 987
-& -, Kummeling en het weeskind. Baarn (Bekadidact) I988
-& -, De schaduw van Kummeling. Baarn (Bekadidact) I989
Lamont, P., Een beste big. Tilburg (Zwiisen) I988
Laurey, H., & P. Thomas, Rondjes endakjes. Bloemendaal (Gottmer) I 974
- & -, Groot en klein. Bloemendaal (Gottmer) I974
Leeuwen, J. van, 'Het verhaal van Joris Floris (de Spullenkamer)', uit:
Een huis met zeuen kamers. Den Haag/Kampen (Omniboek) I979
-,Susenjum. Den Haag/Kampen (Omniboek) I984
Lionni, L., Stukje be' beetie. Deventer (Ankh-Hermes) I960
-, Pezzetino. Deventer (Ankh-Hermes) I985
Lloyd, D., & P. Dale, De stopwatch. Antwerpen/Rotterdam (De VriesBrouwers) I986
Lobel, A., 'De gast', 'Rare bobbels', 'Tranen-thee' en'Boven en beneden',
uit: Bii Uit thuis. Amsterdam (Ploegsma) I980
-, 'Koekies', De droom', 'De liist', en 'De tuin', uit: Kikker en Pad zijn altijd
samen. Amsterdam (Ploegsma) I98I
-, 'Twee grote stenen', uit: Muizen-soep Amsterdam (Ploegsma) I98I
-, 'Oom olifant telt de palen', uit: Oom 04fant. Amsterdam (Ploegsma)
I982

-,'Grote muis en kleine muis', uit: Muizen-verhalen. Amsterdam
(Ploegsma) I983
-, Een jaar bij Kikker en Pad. Amsterdam (Ploegsma) I984
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Maeyer, G. de, Pief poef paf, mijn broek zakt af Leuven (Davidsfonds) I984
McKee, D., Oma'sgrotejongen. Houten (Van Holkema & Warendorf) 1989
Minarik, E.H., & M. Sendak, Een kusje voor kleine beer. Amsterdam
(Ploegsma) 1969

Murphy, J., Slaap lekker, meneer Beer. Bussum (Heuff) I980
Murschetz, L., De mol Graafgraag. Utrecht (Bruna) 1975
-, Rap de Hamster. Utrecht (Bruna) I976
Muschg, H., & K. Bhend, De zevenstaper. Zeist (Christofoor) I986
Ormerod, J., Het verhaal van Kipje Snib Antwerpen/Rotterdam (De VriesBrouwers) I986
-, Wat lelle wil. Antwerpen/Rotterdam (De Vries-Brouwers) I987
Owen, A., Kimio's telboek. Bussum (Kimio) I989
Pfister, M., Luie uil. Amsterdam (De Vier Windstreken) I986
Prater, J., Vr#daggebeurde eriers geks. Houten (Van Holkema & Warendorf)
I982

Provensen, A., Eenjaarophetland. Amsterdam (Ploegsma) I985
Roelofsz, J., Vooren achter. Amsterdam (Meulenhoff) I98I
Ross, T., De Verschrikkeliike Vrijdag. Amsterdam (Kosmos) I985

-,Joris en de bonestaak. Amsterdam (Kosmos) I986
- & H. Oram, Suzan en de kwelgeest. Houten (Van Holkema & Warendorf)
I985

Schmidt, F., & W. Ranke, Ik en miin opa. Bloemendaal (Gottmer) I976
Sendak, M., Max en de Maximonsters. Rotterdam (Lemniscaat) I968
-, Een was Jan. Dwergdeeltjes, Amsterdam (Ploegsma) 1974
Shapp, M., & Ch. Shapp, Ik wit waI weten over groot en klein. Bloemendaal
(Gottmer) I983
Steig, W.,Job, de roestige st,ljker. Amsterdam (Querido) I987
Svend, 0., 'Doornroosje', uit: Assepoester en andere sprookjes van Grimm.
Rotterdam (Lemniscaat) I984
Tolstoy, A., & H. Oxenbury, Thegreat be enonnous mrnih. Londen
(Methuen) I977
Ungerer, T., Cricror. Londen (Methuen) I982
Weerd, I. de, Leopold's retboek van Eendles toI Uittles. Houten (Van Holkema
& Warendorf) I984
Yeoman, J., & Q. Blake, Ons doN. Baarn (De Fontein) t988
& , Iftiven en zessen. Baarn (Bekadidact) I989
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BIJLAGE IO.I
Items en enkele voorbeeldfiguren uit de LES

Ga je wel eens, net als deze jongen op het plaatje, met je vader ofmoeder
naar de bibliotheek? Ja ofnee.
2. Krijg je wel eens boeken met je verjaardag? Ja ofnee.
3. Hoeveel boeken heb je thuis die alleen van jou zijn? Kleur op het antwoordvel net zoveel rondies zwart ids je boeken hebt. Doe dat achter de
I.

pijl.
Hier zie je drie plaatjes van een iongen met een boek voor zich. Op welk
plaatje houdt hij het boek goed om te kunnen lezen? Op plaatle I, 2 of3·
5. Welke van de drie dingen op deze plaaties zou je het liefste cadeau
krijgen? Met Sinterklaas bijvoorbeeld? Je mag maar 66n ding kiezen.

4.

6. Idem als 5.
7- Idem als 5.
8. Hier zie je twee plaatjes. Op het eerste zie je een kind in z'n eentje zelf
lezen. Op het tweede plaatle zie je iemand die het kind voorleest. Wat doe
jij het liefste: zelf lezen (een boek inkilken) ofvoorgelezen worden?
9. Weer twee plaades. Op het eerste plaat e zie le de jufvoorlezen in de klas.
Op het tweede plaarje iemand die thuis voorleest. Wat vindt jil het fijnste:
als de juf (ofmeester) voorleest, of als je vader ofmoeder dat doet?
Io. Op deze bladzijde staan drie soorten boeken naast elkaar. Bekijk zemaar
eens goed. Zoek het plaatje dat hoort bij het versje M is de molen die
maalt door de wind. Zet een kruisje bii het goede rondje.
I I. Op deze bladzijde staan weer andere boeken getekend. Kijk er maar
rustig naar... en zeg dan in welk boek het plaatje bovenaan de bladzijde

hoort.
I 2. Kijk weer goed naar de boeken en naar het plaatje erboven. Uit welk boek
komt het?
I Idem als Ii. Inwelkboek zou je zo'nplaatje van een schip kunnen
vinden?
I4. Idem als I 2.

I5· Idem.
I6. Jonas werd opgeslokt door de walvis en later weer uitgespuwd. In welk
boek zou ie iets over Jonas kunnen lezen?
I7· Hier zie je drie katten. Welke van die drie katten heet Dikkie Dik?
I8. Op deze bladzijde staan drie honden. Welke hond heet Dribbel?
IR Nu staan er drie konijntjes naast elkaar. Welk konijntie heet Nijntje?
20. Drie kikkers. Welke kikker is het vriendje van Pad?
2I. Drie beren. Welke beer heet Kummeling?

8.1„7
AR

FC r
1

i

161

494

Wth:

94#'
..6,/i'*,1/. I 1

1

W..&14

:.:

6:.:i.

.:·.·
::i

1

\

dagwa

22. Weer drie beren. Welke beer heet Pippeloentie?
23. Welke beer heet Bommel?
24· Welk konijn is bevriend met Kummeling de beer?
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25· Bovenaan staat Kikker. Op wie is hij verliefd? Op her varkentje, de beer

ofde eend.
26. Welke beer heet Winnie de Poeh?
27· Welke Poes heet Tom Poes?
28. Welke kikker heet Gorki?
29. Welke van deze olifanten heet Babar?
30. Drie muizen, allemaal verschillend. Een van die muizen heet Tissie en is
vriendje met Brammert de Beer. Welke muis is dat?
3I. Er was eens een spin die zo'n drang had een web te spinnen. Nier buiten,
maar binnen. De andere spinnen zeiden: Doe het toch niet Sebastiaan,
binnen is het gevaarlijk voor een spin. Maar hij ging toch, Sebastiaan.
Het is niet goed met hem gegaan. Welke spin heet Sebastiaan?
32. Denk je wel eens net als ik, er zit een frullefant in de prullemand? En er
hangt ook wel eens een krakon aan het plafond? Als je niet bang bent voor
monsters kun je misschien wel zeggen welk monster de krakon is.
33· Op welk plaarje zie je Dikkertle Dap?
34· Welke spin is Anansi?
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35· Bovenaan de bladzijde staan de Bremer Stadsmuzikanten, boven op
elkaar: een ezel, een hond en een kat. Er moet nog een dier bij, bovenop
de kat. Welk dier is dat?
36. Welke hond heet Bobbie?
37· Welke kabouter heet Paulus de boskabouter?
38. In welk hokie staan Jip en Janneke?
39. Misschien ken je het liedle 'Slaap kindje slaap'. Welk dier komt in dat
liedje voor?
40. Welke hond heet Towser?
4I. Welke wolf is van plan Roodkapje op te peuzelen?
42. Welke wolf at iedereen op, en ook nog arme Willem, als toetje?
43· Wie van deze wolven lustte wel zeven geitjes?
44· Kiik eens naar de drie huizen bovenaan de bladzijde. Een huisle van stro,
een huisje van hout en een huisje van steen. In welk hokje staan de dieren
die in die huisjes wonen?
schaap is het schaap Veronica?
Welk
45·
46. Welk monster is een Maximonster?
47· Wie van deze drie figuurtjes heet Snoedelboedel?
48. Welke van deze drie kabouterties heet Pinkeltie?
49. Welke heks heet Eucalipta?
50. Kijk eens naar deze verhaalvrienden. Welke vrienden vonden Panama zo
mooi?
5 I. Drie mannetjes op een ny. Welk mannetie heet Jipsloop?
52. Welke hond heet Snoopy?
53· Leest iemand jou thuis wel eens een verhaal voor? Kies ja ofnee.
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BIJLAGE IO.2
Logboek van een ondertuijzeres tijdens het project in I990-I99I

2-IO Een kusje voor kleine beer-veel interesse voor, duidelijke aandacht.
3-Io Susan en de kwelgeest spannend, eigen moeilijkheden kwamen los.
4-Io Stukje bij beetie - erg moeilijk, ze begrepen het niet.
7-Io Selina, Bolletie en de kat Flora - werd zeer goed gevolgd, begrepen 't
-

erg goed.

8-Io Het uitstap je van mijnheer Gumpy (+ dia's) vonden't steeds terugkomen van vraag en antwoord leuk. Het sloeg goed aan.
940 Kummeling en de boeven Inbraak; er werd vol aandacht geluisterd en
er waren diverse kinderen die het thuis zelfhadden meegemaakt.
IO-IO Net een paraplu - veel aandacht.
I I-IO Kom haas kom - erg leuk; we hadden n.1. ook net gemeten.
2 I-IO Frederick meeste leerlingen begrepen de bedoeling ervan.
22-IO Kleine Beerbijopaenoma (+ dia's)-veel aandacht voor, details goed
-

-

-

opgenomen.
23-Io Richard weinig van opgenomen, te hoog gegrepen.
24-Io Het allermooiste ei - veel aandacht.
25-IO Joris en de bonestaak - in het begin weinig aandacht, later groeide dit
en werd het goed opgenomen.
28-IO Het vervelende lieveheersbeestje - is goed gevolgd.
29-IO Een briefvoor Emmy (+ dia's) - goed gekeken, maar nogal wat leerlingen wisten niet veel details.
30-Io Kijk mijn letter spreekt ze erg aan; ze rijmden zelfmee.
3I-Io Ik wil dat jij een beer wordt fantasieverhaal waarbij ze zich kunnen
inleven.
-

-

-

I-II Taro de olifant van de koning - het thema was al bekend.
4-II Oskarkrijgtook altijd de schuld - werd erg leuk gevonden.
5-I I Grootvader had een knol geplant - de groeiende rij van hulp vonden ze
erg grappig.
6-I I Ik hou van boeken - goed opgenomen welke soorten en hoeveel.
7-II Ze liepen gewoon met me mee aantallen goed onthouden: ze vonden
het leuk maar ook onvoorstelbaar.
I I-II De jongen die altijd te laat kwam vonden't prachtig en begrepen't
-

-

erg goed.

I2-I I Ikwildat jij een beer wordt (+ dia's) volgorde goed opgenomen.
I3-I I Monkie vonden ze erg leuk; knuffelbeesten hebben ze allemaal.
I4-I I De eerste prijs -leuke reacties over de dieren en de prijs.
I8-II Selim und Susanne - de vriendschap kwam er goed uit.
I9-I I Henk en Oegie - ze vonden het spannend en leuk.
20-I I Kijk mij nou - was echt interessant voor hen.
26-I I Het allermooiste ei (+ dia's) volgorde goed opgenomen.
-

-

-

2-I2 Wie Wil mijnrug insmeren? - er werd goed meegeteld.
9-I2 Klop, klop, wie is daar? -de spanning zat er goed in.
I7-I 2 De vijf Chinese broers vonden ze mooi, snapten 't goed.
-
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7-I Het haneboek - er werd goed meegeteld.
8-I Er is een reus in het bos vonden ze spannend en grappig.
9-I Jacob de Ooievaar vonden ze erg interessant; ze herkenden't (zijn we
-

-

er nu nog niet?).

IO-I Het bos van Anno - erg moeilijk; na het herkennen van de dieren
werden ze enthousiaster.
I 2-I Floddertje - ze vonden het prachtig!
I4-I De nachtzwarte kat (+ dia's) - 't Werd goed gevolgd.
IS-I De betoverde spaghettipot - ze vonden 't echt spannend.
I6-I De gestolen spiegel - de spanning zat er goed in, ze leefden allemaal
mee.

I7-I Smol telt de sterren - ze telden goed mee.
20-I In de nachtkeuken -'dit is wel goed, dat leuke boek' (tekeningen
2 I-I
22-I

23-I
27-I
29-I
30-I
3I-I

gemaakt).
De kleine reus spannend.
Kimio's telboek grappig toen ze ontdekten dat alles samen IO was.
Het schoolboek van dokter Xango (eigen boek stagiaire).
De laatste boom - was te moeilijk
Het schaap zonder slaap - er werd goed meegedaan.
Zeralda's reus -ze leefden erg mee.
De boodschappenmand vonden ze erg leuk.
-

-

-

6-2 Ook draken moeten slapen gezellig verhaal dat alle aandacht had.
7-2 Ben is boos vonden ze erg leuk: 'Dat heeft hil gedroomd, want dat kan
-

-

niet'.

vonden ze leuk, snapten't vraag- en antwoordspei al gauw.
Luie Wammes - had succes.
I 2-2 De stopwatch tijden maakten indruk.
I3-2 De verschrikkelilke vrijdag - ze zagen er niets verschrikkelijks in.
I 7-2 Als je durft -'t Was 'n'spannend, grappig, griezelig, raar verhaal'.
I9-2 Ik kom je opeten - het einde vonden ze teleurstellend.

IO-2 De Nies

-

I I-2

-

Als ik moe ben - je eigen bed is toch het fijnste.
De klok van Klaas spannend die spin.
Dit is het huis waar Keesie woont Grappig was de conclusie.
En nu gauw gaan slapen -'Mag't nog'n keer?' (de spanning was om te
snijden).
27-2 Alfie's voeten - zeer herkenbaar: lekker door de plassen.
2 I-2
24-2
25-2
26-2

-

-

9-3 De droomboom vonden ze erg leuk/spannend.
IO-3 Niet voor de poes begrepen goed de bedoeling.
I I/I 2-3 Een jaarbil Kikker en Pad vonden ze erg grappig.
I7/IS-3 Endekatzei: miauw! -lang verhaal, maar toch wel leuk.
IS-3 De middag vonden het boek niet zo geweldig.
20-3 Rupsje nooitgenoeg - ze begonnen de diverse stappen zelf al mee in te
vullen.
23/24-3 Niks Koekoek vonden ze wel grappig.
25-3 Gorilla leuke reacties.
26-3 Job, de roestige spijker - In het begin vonden ze het leuk, daarna viel de
interesse weg (te langdradig).
3I-3 De gele draad - ze snapten't niet.
-

-

-

-

-

-
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I/2-4 Zondagmorgen herkenbaar.
7-4 Max en de maximonsters Vonden ze mooi!
8-4 Kummeling en het weeskind - erg leuk.
IO-4 De markt herkenbaar, waren ze pas geweest.
I3-4 Kummeling wordt postbode -'Ha, weer over Kummeling'.
I4-4 De koe die in het water viel (+ dia's) vonden ze grappig.
27-4 Waar is Julius? -'eindelijk tijd om te eten!'
28-4 Mol Graafgraag iammer voor hem.
-

-

-

-

-

8-5

Het raadsel van de pijlblauwe pijlen spannend.
-

Twee monsters spannend met die twee, maar 't liep goed af!
Marieke maakt haar eigen huis (+ dia's) - Mooi!
Het verhaal van Kiple Snip - 't Oplopend verhaal vonden ze leuk.
Brammert en Tissie als straatmuzikant - ze waren er niet van onder de
indruk.
I8-5 Suzanne in de hoofdrol - ze wilden 't zelf ook wel.
I9-5 Lupineke (+ dia's) - soms erg donker!
20-5 Bot en botje- viel erg goed in de smaak.
22-5 Rap de hamster Gezellig verhaal, ook in verband met eigen hamsters.
I I-5
I2-5
I3-5
I5-5

-

-

vonden ze leuk, wisten de details weer goed.
I2-6 Prins Beer vonden ze grappig.
Io-6 Pas op een reus!

-

-

BIJLAGE IO.3
De aan het projet deelnemende scholen in beide condities

experimenteel

controle

Christoffel
Don Sarto
't Goirke
Jeanne d'Arc
Korenveld
Spechtenborgh
De Springplank

Aloysius
De Goede Herder
Julianaschool
't Kompas
Koningshoeven
Lochtenbergh

Stuivesant

De Pottenbergh

De Vijf Hoeven
Westpoort

De Schakel
Ter Linde
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BIJLAGE I 2.I
Significante verschillen (HS D-toets) tussen twee groepen leerlinggewichten
per conditie

HsD-procedure (0.05%)

I.00-I.25

I.00-I.90

I.25-I.90

*

taalvrij iq

tellen
*

technisch lezen

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

I.00-I.90

I.25-I.90

taalvrij iq
tellen

*

*

technisch lezen

*

*

rekenen

*

*

*

woordenschat
begrijpend lezen

*
*

*
*

*
*

rekenen

woordenschat
begrijpend lezen

Resultaten H SD-toets experimentele groep.

HSD-toets (0.05%)

I.00-I.25

Resultaten H s D -toets controlegroep.
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BIJLAGE I2.2
Gemiddelden en standaarddeviaties begintoetsen, uitgesplitst naar etnische
groep, en F-waardes een-meg-variantie-analyse

taal-

groepen

taalge-

iq

vrij iq bonden iq

classifi-

seriEren

tellen

LES

ceren

Nederlands
n = 3I8

gem. Ioo.67

92,96
I6.34

8.83

2.52

2.78

II.52
2.II

2562

I5.86

89.95
I 6.08

II.3I

sd

Marokkaan
n = 3I

gem.

9I.87

74·66

78.84

IO.23

8.07

Io.83

2I.33

sd

I5·55

I3.4I

II.76

2.42

2.4I

2.23

4.75

Turks

gem.

86.98

70.52

73·96

9.66

7.48

9.75

I9.I8

n -53

sd

I4.I7

II.I9

I2.25

2.56

2.39

2.44

4.5I

gem.

88.36

76.94

IO.12

6.9I

I3.80

IO.I4

2.39

2.67

9.67
2.20

23.23

sd

74·82
8.70

Surinaanns

n = 33

gem. I02.37

5.09

5·4I

Io.63

24.2I

I5·42

87·47
IS.82

8.37

sd

79.63
20·46

Io.83

n = I9

2.79

2.24

3.24

5.96

totaal

gem.
sd

97·66

85.II

88.39

IO.94

24·35

I6.94

I 7·00

2.58

8.46
2.68

II.IO

I5·86

2.32

5.5I

overige

begintoets

F-ratio etnische groepen (M, T, s) df = 2,I I3

taalvrij iq

F = I.I 2

taalgebonden iq

F = 2.03

totaal iq

F = I.85
F = 0.64
F = I.74

probleemoplossen classificeren
probleemoplossen serieren
probleemoplossen tellen
LES

50I

F = 2.57
(df= 2,I 05) F = 6.6I*

BIJLAGE I2.3
Gemiddelden en standaarddeviaties verschilscores en eindscores vanverschillende
etnische groepen, per conditie

verschilscore taalvrij iq

gem.
totaal

sd

n

gem.

sd

n

totaal controle
Marokk:lans

IO.54IO
8.2500

6I

3I

Turks

II.3529

IO.2933
1.6723
9.5782

8.3339

II

Surinaams

9.6364

8.6275

22

II.0367

7

overige

9000

Io.8776

IO

2.0469

IO·7622

I28

totaal experiment

I3'4I79

I I.0702

67

Marokkaans

9·4I99
I2.2076

I8

Surinaams

Io.8333
I 6.3226
I3.6364

overige

6.857I

Turks

I

I3

I 2

I7

verschilscore taalgebonden iq
totaal
totaal experiment

Marokkaans
Turks
Surinaams
overige

gem.
I5.I 250
I 5'9254
I5.2778

Io.6999

I28

Io.803I
8.07I8

67

IS

totaal controle
Marokkaans

I4.2459
I4.2500

I6.I6I3

Io.8477

3I

Turks

I68235

I5.6364

IO·3853

II

Surinaams

7·0000

I8.II08

7

overige

gem.

sd

I

sd

n

gem.

I3.409I
I

6.8000

sd

n

Io.6045 6I
I 2
8.29I6
Io.8584 I.7
22
9.3I29

I5 6333

IO

verschilscore totaaliq

n

gem.

totaal

I567I9

9.6OI6

I28

totaal experiment

I6.9403

Marokkaans
Turks
Surinaams

4.3889

I0·3629
6.I657

67
IS

I8.3548
I 7·2727

II.4267

3I
II

overige

I4.I429

8.27I5
I6.7275

totaal controle
Marokkaans
Turks
Surinaams

7

overige

I4.2787
I3.0000

sd

n

8.5579

6I

Io.4360

I2

I4·II76

7.II4I

I3.4545
I 7.9000

6.7734

22

II.8I76

IO

I7

verschilscore classificeren

gem.

sd

n

2.735I

I29

2.7IOI

2.6740

I.7667

2.7393

60

2.85I 2

69
I6

totaal controle

3-4375
2.6000

Marokkaans

I.0909

2.5477

II

35

Turks

2.4846 IS

II

Surinaarns

2.0556
I.8000

2.9487

20

7

overige

I.909I

3.I766

II

gem.

sd

n

totaal controle
Marokkaans

2.2833
0·3636

3.6I30

60

3.8542

II

I.8824
3.0000
3·4I67

3·935I
2.6950
3.8954

I7

totaal

2.27I3

totaal experiment

Marokkaans
Turks
Surinaarns
overige

2.2727
2.2857

2.7246
2.3703
2.6904

gem.

sd

n

verschilscore serieren

sd

n

totaal

2.6279

gem.

3·5533

I29

totaal experiment

2.9275
2.3750
2.6286

3.4992

69

4.2720 I 6

Marokkaans
Turks
Surinaams
overige

4·4545
3.2857
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3·4307

35

Turks

I.2I36

II

4.2706

7

Surinaams
overige

20
I2

gem.

sd

verschilscore tellen

n

totaal

2.7692

2.4920

totaal experiment

2.6667

69
2.4294
2. I 87I I 6
2.5I45
35
2.I826
II

Marokkaans

2.6250

Turks

3.0286

Surinaams
overige

I.8I 82
2.2857

2.984I

gem.

I30

sd

n

totaal controle

2.8852

2.5762 6I

Marokkaans

2.3636

2.4606

3.6III

3·0320 IB

Surinaams

2.6500

2.368I

20

overige

2.6667

2.3484

I2

gem.

sd

n

Turks

7

II

verschilscore LES

gem.

sd

n

totaal

2.226I

5.3804

II5

totaal experiment

3.IOI7
I.I429

5.7I35

59

5.5589
6. I997

I4

Marokkaans

Turks
Surinaams
overige

4·3333
2.8889
I.8333

3·8224

30
9

5.4924

6

4.8875 56

Surinaams

I.3036
0.6364
2.3077
0.9500

overige

2.5833

totaal controle
Marokkaans

Turks

Zie de eindscores op devolgende pagina.
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4.7386
4.87I4

II
I3

5.0207

20

4·7570

I2

Eindscores per etnische groep, per conditie

eindscore technisch lezen

gem.
gem.

sd

n

sd

n

totaal

39·39IO

6.8874

I33

totaal controle

39·4754

7. I475 *

totaal experiment

39·3I94
4I.7368

72

Marokkaans

36.5833

9.3562

I2

I9

Turks

I7

35

4I.8I82

4.5I26

II

Surinaams
overige

38.647I
4I,3333
40·3636

4.358I

36.3429

6.7089
3.5094
7.7229

43·7I43

4.4240

7

Marokkaans
Turks
Surinaams
overige

6.9952

2I

7·945

II

eindscore rekenen
genn.

gem.
totaal
totaal experiment

I 9.5920

2I.5I6I

Marokkaans
Turks
Surinaams

23·5294
20.5 I 72
20.7000

overige

22.0000

sd

sd

n

n

5.8738
4.8035
3.8425

totaal controle

I'7·6984

6.24I5 63

62

Marokkaans

Turks

6.5383
5·7035

I2

I7

5.054I
5.27I 5

29

Surinaams

I7.7500
I6.8235
I6.7273

6.4082

22

IO

overige

20.6667

6.I987

I2

4.472I

6

sd

n

I

25

I7

eindscore woordenschat

gem.
genn.

sd

totaal
totaal experiment

27.I 72I
28.I639

Marokkaans
Turks
Surinaarns

32.6875
22.9655

3I.8000

5.8I55
7.0679

overige

35·I667

8.7274

7.7285
8.3030

n

I22

6I
7·4002 I 6

totaal controle

29

Marokkaans
Turks
Surinaams

IO

overige

26.I803

7.0368 6I

23·3333

5.2800

22.5294

5·OOI5

I7

29.I429

6.8868

2I

29.2727

8.3796 II

I2

6

eindscore begrijpend lezen
genn.

totaal experiment

n

sd

n

totaal controle

I6.0635

6.6IIO 63

5.92I4

I33

Marokkaans

I3.3333

6.1840

I 2

70
IB

Turks

IS

Surinaams

I3.8889
I7.I429

5·5082

IB.0556

5.2528
4.3042

6.4520

2I

34

overige

20.I 667

7.0043

I2

gem.
totaal

sd

I6.4I35
I 6.7286

Marokkaans
Turks
Surinaarns

I4'94I 2

5·3083

I9.I8I8

4.8I29 II

overige

I8.I429

5.87I6
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BIJLAGE I2.4
Gemiddelden en standaarddeviaties verschilscores en eindscores uitgesplitst
naar leerlingen met een taalvyij iq onder en boven het gemiddelde bij de start
van het schooljaar

iq hoog

iq laag

F-ratio

F -ratio

experiment
(n = I I6)

controle
(n = I I 5)

experiment
(n = I22)

controle
(n = 90)

I5'57

I 2.98

9.8I

9·I 2

verschilscores

taalvrij iq

taalgebonden iq

totaaliq

classificeren
seriEren

tellen
LES

eindscores
2

technisch lezen

rekenen 2

woordenschat

gem.

6.2I

sd

9.8I

5.96
IO.02

gem.

I6.09

I2.76

I5.00

I5·54

sd

II.85

I9·39

IO. IO

IO·46

genn.

I3.IO

IO·76

I7.60

I6.50

sd

9.88

8.79

9·Ig

8.67

genn.

2.9I

I.6I

2.50

sd

2.76

2.82

2.73

2.I9
2.80

gem.
sd

2.79

2.68

3.26

2.37

3.07

3.25

3.34

3·42

gern.

I.92

I.47

2.52

3·II

sd

I.93

I.79

2.39

2.36

gem.

3·OI

2.08

3.8I

I.65

sd

4. I9

4.36

5.05

4.99

genn.

44·I7

44·04

40·78

4040

sd

3·78

5.2I

6.2I

6.25

gem.

25·54

23·95

2I.06

I 7.30

sd

3.5I

3.88

4.84

5.69

gern.

38.52

36.43

32,50

29.6I

7.24

6.83

7.8I

7.66

gem.

22.08

2I.28

I7·47

sd

4·IS

5.98

510

I4'87
6.22

sd

begrijpend lezen
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BIJLAGE I2.5
F-ratio's simpele effectentoets van conditie-effecten binnen zwakke
leerlingen (taalvrij iq onder gemiddeld bij de start) en binnen goede
leerlingen (taaturij gemiddeld of hoger)
zwakke leerlingen
F-ratio conditie

goede leerlingen
F-ratio conditie

verschilscores

taalvrij iq

taalgebonden iq

iq
classificeren
serieren
tellen

8.75**

0.03

0.08
2.24

3.57

5.52*

O.70

LES

I2.29**

3.98*
I.70

0.07

IO.I8**

2.05

2.6I

eindscores

technisch lezen

O.I6

rekenen

woordenschat
begrijpend lezen

0.05

22.78**

2.67

3.64

2.67

5·OI*

I.I6

* P <0·05 **P< 0.0I

BIJLAGE 12.6
Gegevens beginsituatie scholen met sEs-factor I60 of hoger en lager dan I60

experimenteel (n = I55)
beginscores

gem.

sd

controle (n- I19)

t

gem.

sd

taalvrij iq

92.87

I5.IO

99·02

I7.I4

-314**

taalgebonden iq

80.53

I3'64

84·76

I7·46

-2.25*

totaaliq

82.9I

I4·35

89.05

I8.5I

classificeren
seritren

IO.50
8.I6

2.56
2.62

II.27

-2.33*

8.56

2.85
2.88

tellen

Io.86

2.22

IO.93

2.54

-0.26

LES

23·48

5.26

23'87

5.88

-0.56

* =P< 0.05; ** p<O.OI

TABEL I2.6.I. Gemiddelden en standaarddeviaties beginscores scholen met
S ES-factor hoger dan I60, per conditie
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-3.09**

-LI9

experimenteel (n = 57)
beginscores

controle (n = 87)

gem.

sd

I2.84
I8.3I

99.63

I4.55

I.I4

taalgebonden iq

I02.33
90·46

89.44

I8.44

0.33

totaaliq

94·II

I 6.00

92.I 3

I7·47

0.69

II.37

2.I8

II.OI

2.56

0.87

8.53

8.77
II.30

2.63
2.2I

-0.54

II.84

2.54
2.I8

27·I5

4.89

24'93

5.38

taalvrij iq

classificeren
seritren
tellen
LES

gem.

t

sd

I.44

2.43*

TABEL I2.6.2. Gemiddelden en standaarddeviaties beginscores scholen
met S E s-factor lager dan I6O

experimenteel (n = 6)
beginscores

gem.

sd

controle (n = 6)
gem.

sd

99·09

6.23

80. I7

5.60
3.54

84.59

7.65

taalvrij iq

93·66

taalgebonden iq

t

-I.59
-I.28

-I.65
-I.00

totaaliq

83·IO

4·II

89.03

7.8I

classificeren
seri8ren

IO.6I

I.II

II.26

I.I5

8.24

0.65

IO.9I

0.60

8.45
Io.88

0.62

tellen
LES

I.29

-0.59
0.06

23.24

2.I5

24·39

2.87

-0.79

I2.6.3. Gemiddelde beginscores, SES-factor I6O ofhoger
(I2 scholen, 6 experimenteel, 6 controle); analyse op schoolniveau

TABEL

experimenteel (n = 4)
beginscores

gem.

sd

controle (n = 4)
gem.

t

sd

taalvrij iq

I02.80

3.7I

99.89

6.68

0·76

taalgebonden iq

89.04

4.80

89.27

9.47

totaaliq

93·49

3.77

92.07

9·I5

-0.04
0.29

II.24

0.52

II.OI

0.08

0.92

8.66

0·58

0.60

-0.I7

II.63

O.70

8.73
II.20

0.88

0·78

26.3I

I.80

24.6I

I.65

I.28

classificeren
serieren
tellen
LES

I2.6.4. Gemiddelde beginscores, SES-factorlagerdan I6O
(8 scholen, 4 experimenteel, 4 controle); analyse op schoolniveau

TABEL
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BIJLAGE I3.I
Rangorde boekjiguren uit de leeservanngsschaal (L ES), begintoets,
alle leerlingen, van best naar minst bekend, percentages correct en

F-ratio's leerlinggetuichten

rang

titel

I
2

% goed

F-ratio gewichten df = 2

Winnie de Poeh
Jip en Janneke

.88

7.60**

.86

13·45**

Dribbel

.85

I4·96**

.82

22.72**
II.98**

3

4
5

Snoopy
Nijntie

6

Slaap kind je slaap

.80

7

Babar

.73

3.75*

8

Towser
Wolf en zeven geities

·7I

II.4I**

·7I

9.74**

9

.83

2I.40**

IO

Paulus de boskabouter

·70

7·6I**

II

Dikkie Dik

.69

I,1·76**

I2

Dikkertie Dap

I3
I4

Pinkeltje
Drie biggeties

I5

.69

.66

2I.IO**

8.09**

.63

5.79**

Bommel

.63

6.52**

.62

8.98**

.6I

I.29

IS

Bobbie
Tom Poes
Gorki

.57

I.OI

I9
20

Pippeloentie
Beer en Tijger (Panama)

.54

4.40*

.53

3.55*

2I

Kikker en Pad

.53

I.53

22

Wolfvan roodkapje

.45

2.67

23
24

Kikker is verliefd
Snoedelboedel
Konijn v. Kummeling
Bremer Stadsmuzikanten
Anansi
Jonas in de walvis
Schaap Veronica

.44

2.05

.43

3.8I*

.38

Maximonsters

.37

I.63

.35

2.67

I6
I7

25
26
27

28
29

30

Kummeling

3I
32
33

Brammert en Tissie
Willem Wolf

34

Eucalypta
Krakon
spin Sebastiaan
Jipsloop

35

36
37
* P < 0.05;

**

p < O.OI

508

.43

5.50**

.43

3·II*

·42

0.28

.39

I.38

.38

3.79*

0.53

.35

0.47

.3I

8.36**

.24

0.57

.23

0.05

.IO

3.75*

BIJLAGE I3.2
Rangorde items LES. natoets, precentages correct, F-waarden conditie en
gezuicht

rang

% goed

titel

F- conditie

F -gewichten

3

Winnie de Poeh
Nijnt je
Jip en Janneke

0.05

6.84**

4

Dribbel

5

,87

2.74
5.50*

4.76**

Slaap kindie slaap

,89

6

Babar

.84

I.48

I.59

Snoopy
de
boskabouter
Paulus

.82

8.73*

.82

2.09
0.20

Towser

.79

O.OI

9.4I**
4.I4*

24·30**

I
2

7/8
7/8
9

.92

O.I8

4.52*

.9I

0.03

I560**

.90

IO

Pinkeltje

.78

II

Wolf en zeven geities

.77

2.58
O.OI

.74

O.II

Dap

2.II

I9.53**

9.94**

I2

Dikkertje

I3

Drie biggetjes

.73

0.02

7.88**

Tom Poes

·72

I.55

I4/I5

Gorki

-72

0.2I

6.34**
0.28

I6/I7

Dikkie Dik

·70

0.02

I5·48**

I6/I7

Bobbie

·70

0.57

I7.25**

IS

Bommel

.66

8.3I**

3.97*

I9
20

Jonas in de walvis

.6I

8.I5**

0.3I

Kikker is verliefd

.55

Kummeling
Kikker en Pad
Pippeloentie

.54

Roodkapje ende wolf

.5I

I.II

I4/I5

2I/22

2I/22

23
24-26

Panama

24-26
24-26

27
28

Snoedelboedel

Konijn van Kummeling
Tissie en Brammert

Io.09**

3.33*

O.70

.54

02.99**
6.80**

.53

4.36*

I

.5I

O.II

I.33

I.09

8.79**

·50

4I.I6**
0.33

7.7I**

0·48

Maximonsters

.48

Bremer Stadsmuzikanten
Schaap Veronica

.46

0.42
0.58

.43

0.74

.43

0·78

Wolf (Tony Ross)

33

Eucalypta
Anansi
Krakon
spin Sebastiaan
Jipsloop

34
35
36

37

*P< 0·05, **p< 0.0I
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5.86**

·50

30

32

0.24
II.44**

.5I

29
3I

2.95

5.98**
I.24

II.34**

.43

I.I9

6.I 2**

.39

I.55

0.52

.37
.I6
.II

IO·37**
2.47

I5'49**

4.49*
4.73**
I.6I

Register van primaire hteratuur: prentenboeken
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Abramsz, Simon, ROmpjes en vers» uit de oude doos (Meulenhoff, I97I) 222,
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Ahlberg, Allan & Janet, The Baby Catalogue (Harmondsworth, Kestrel
Books, I982) 234; De puike postbode of: Briefgeheimpjes (Gottmer, I987)
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Ballon, De [serie van acht prentenboeken van diverse auteurs, met ook een
Turkse versie] (Zwilsen) I 73
Bastin, Marjolein, Vera de Muis (Tielt, Lannoo, I985) I57
Baum, L. Frank, De Touenaar van Oz (De Vier Windstreken, I996) 2I8
Baumann, Kurt, & David McKee, Joachim de douanebeambte (Junk, I 977)
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I59
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dedansende kikker (Querido, I984) I66, I98; Mevrouw Hernlitage op
rolletjes (idem, I988) I66,22I
- & Michael Rosen, Pak me dan als je kan (Querido, I98I) I65
Boeke, Jet, Dikkie Dik (Gottmer, vanaf I985) I97; Dikkie Dik: het reuzeboek
(idem, I993) I55, I56
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(Zwijsen) I73
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Burningham, John, Mr Gumpy's Outing Gonathan Cape, I970) I33, I34,
234,468; Simp, de kanonskogel (Kosmos, I 970) 208,284,285; Harkijn:
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SUMMARY

The picture-book as a springboard. Diffusion of culture
and encouragement of reading by picture-books

In Dutch, one often sees references to Matthew's Parable of the
Talents through the use of the word MattheusejIect ('Matthew effect')
to indicate that knowledge and skills tend to accumulate in those
people who already have it all, while the poor keep getting poorer.
However, thanks to Van Heek the parable has received an interpretation that has something to offer to those who only seem to have
'hidden talents'. Van Heek's message was to dig up those talents,
rather than bury them. The public debate his book has raised has
served to make that intention more prominent in public policy,
which aims to give priority to those who lag behind.
When Van Heek was writing his book, various commentators
were pointing out the enormous power vested in the field of education when it comes to the distribution of opportunities for attaining a
good position in society. To summarize the most sobering analysis,
schools play the role of the lord in the parable who decides who will
get five talents, who two and who only one, and then uses tests in
order to verify whether the distribution it has decided on yields the
desired return. In this perception of talent distribution, all schools do
is reproduce current social inequality, through a process that, according to Bourdieu and Passeron, will end in the 'differential school
death of the various social classes'. That perception vied with Van
Heek's message to inspire efforts to use education as leverage in
changing the uneven distribution of talents, rather than just reap
where others have sown. Van Heek's dynamic interpretation of Matthew's parable was the reveille for many to try and climb the social
ladder, making good use of the education they were getting. The traditional emancipatory function ofeducation had received new zeal.
While Van Heek's Het Verborgen Talent [The Hidden Talent]
helped set upward mobility in motion in Dutch society, a new lower
class came to Holland. Along with the children of the working class
that had remained behind, ethnic minority children will contribute
new topicality to the issue oftalent distribution, for example because
the government wishes to prevent the emergence offorms of apartheid in education. This is the background for the weighting policy, in
which, and this is different from what the land owner in the parable
I

does, children from Dutch parents with low educational background
receive a I.25 score, while children from ethnic minority parents with
low educational background receive I.90 as their weight. These
scores are used to determine how much teaching staff should be altocated to each child.
The education sociologist Van Heek tried to adjust a system that
made participation in the education system dependent on social
milieu. The art sociologist Boekman tried to do the same for participation in culture, which was similarly milieu-bound. Initially, his
blueprint for diffusion of culture, which had already appeared before
World War I I as the dissertation Overheid en kunst in Nederland
[Government and the arts in the Netherlands], was high on the cultural policy agenda of the postwar government, but gradually it faded
into the background. That change in policy was partly inspired by
research in cultural sociology that showed that the have-nots weren't
interested in the diffusion of culture, and didn't get much out of it
either. However, these two lines of approach, the battle against inequality of chances and the battle for diffusion of culture, were
brought into each other's perspective after research had shown that
cultural resources, such as the presence ofbooks in the family and
their use, have a positive effect on subsequent school success. The
biannual National Evaluation ofEducational Priority Policy [Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid] indicated too that
the use of cultural resources had some effect. Though this effect was
a weak one, it was telling that it was found at all, as the use of cultural
resources was not one of the school and classroom variables which
were included in the explanatory model that was chosen as the frame
of reference of the study. This raises the question whether the
primary education curriculum should allow permanent room for
broad cultural initiation, given the absence of cultural resources in
primary socialization. Against this background the intervention

project'A picture book a day' [Elke dag een prentenboek] was set up,
the goal of which was to find positive effects of deliberate encouragement ofreading.
The project is an example ofearly encouragement of children in
culturally disadvantaged environments. It fits in with minister d'Ancona's Lenerenbrief [Literature Letter], which resurrected Boekman's
call to put the encouragement of reading on the political agenda.
This provided the movement for the diffusion of culture with new
zest. Reading skills are essential for gaining access to the information
society and for enabling participation in politics and culture. The
policy of diffusion focussed, in the spirit of Boekman, on those
members of society who are most likely to fall by the wayside without
government intervention. This has led to a focus on preschool family
II

programs and to increased use ofculture-related educational material in primary school. Both developments are thought to improve the
chances of success in secondary education. This innovative literature
policy, aimed at longitudinal acquisition of literary and cultural
competence by all, constituted a remarkable break with traditional

policy.

Chapter 2 painted a picture ofthe tWO disciplines that have been of
defining importance for research into the social determinants of
deprivation and diffusion ofculture in Holland: educational sociology and cultural sociology. First, the people who laid the groundwork for these disciplines were introduced: Van Heek, who got
educational sociology offthe ground with the Talent project, and
Boekman, who paved the way for homegrown cultural sociology in
Ouerheid en kunst in Nederland [Government and art in the Netherlands]. The presentation mainly focussed on the questions whether,
and ifso, to what extent, reading and readers, as participants of literature and culture, received a place in these fields of study, and to
what extent that entailed that primary education was a deciding
factor in the desired diffusion of culture. It turned out that cultural
and educational sociology truly are separate disciplines: the first
evaluates cultural policy, and the second educational policy. Until
recently, this distinction was reflected in the 'realistic dividing lines'
between the separate Departments for culture and education.
As a result, it became clear that cultural sociology had virtually no
interest in the participation in reading culture as an object ofstudy,
and even less so in the reading culture at primary schools, despite
Boekman's attempts to entrench literature classes and transfer of
culture in primary education. Research interests primarily focussed
on the performing arts, such as music, theatre, ballet, and opera forms of art made for an adult audience, the costs ofwhich raise the
question who could benefit from them - and not on such a basic cultural skill as the ability to participate in the reading culture. At the
same time, research in educational sociology concluded that social
class was less and less a direct influence on school success, but rather
functioned as qualitative mediation in socialization and education,
for instance through the differential use of cultural resources.
Chapter 3 started out with the observation that the unification of
education and culture in one ministry should make it easier to make
the encouragement ofreading a central interest to art and education
both, and thus to cultural as well as educational sociology.
The chapter explored the views regarding reading and literature
current in the fields of literature sociology and literary theory, in the
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libraries and the book trade, and in education and government
policy, organized around the institutional entrenchment ofthe
reader. This presentation zoomed in on the status ofchildren's literature and its child reader in the border area they share with adult literature and so-called trivial literature, making use of the idea that the
acquisition of literary competence can benefit from research into
what people actually read. One of the issues investigated was whether
the explicitly or implicitly utilized dichotomies between higher and
lower forms of culture and art - the former being inaccessible to
children - are partly to blame for the fact that we had to wait so long
for the vision that the encouragement of reading is a form of diffusion
ofculture.
It turned out that, within the context of a high and a low literature,
some literary critics and scholars point out that renowned forms of
high literature often consciously make reference to folk art, in order
to revitalize the higher civil culture through the technique of rebarbarization. On the other hand, upward reading [hinauflesen] was identified as an opportunity for diminishing the differences between social
milieus in reading proficiency and literary competence. Quoting
Annie M.G. Schmidt, this path was referred to as Van schuitje Taren
tot Van Schendel [From 'schuitje varen' to Van Schendel; the former
being a nursery rhyme; the latter a literary author, cf. 'Simple Simon
to Shakespeare'], and, using the title of a Tilburg symposium, as
From Nijntje to Nabokov. This path is one in which a nursery rhyme
or a character in a picture book give access to the domain of high
literature.

Chapter 4 examined whether this optimistic vision of upward reading
[hinauflesen] has received a place in literary theory and literary
teaching. To that end, prominent views on literature and reading
were explored to look for the possible presence of a developmental
dimension: conceptions of literature in the literary field, in particular
Abrams' poetics model, development of theories about aesthetic
development and its application in the teaching ofliterature, schools
of thought in literary theory that have elevated the reader to the
status of relevant variable, such as Reception Aesthetics and Reader
Response Criticism, studies of readers at various stages of their
development, and ontological explorations ofpicture books and
their uses.

It turned out that of the four conceptions of literature mimetic,
pragmatic, expressive, and autonomous - the autonomous conception constitutes the central notion ofthe dominant literary theory,
whereas literary teaching has shown that pupils mainly hold mimetic
and pragmatic views concerning literature. It was also found that the
-
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combination of educational and artistic power that results from the
interaction between text and picture in the chameleonic picture book
makes it well-suited to what Jannie Daane has called'vertical
reading', and which libraries have brought into action under the label
upward reading [hinauflesen]: WayS to let'simple readers' climb Up to
ever better literature.

In Chapter 5, the developments in picture book production over the
last decades were sketched, along with profiles of the publishers of
picture books, who have set that development in motion. Using
quantitative and qualitative analyses ofthe position of the picture
book in the various publisher's lists, the attention that the rising
children's literature has attracted in the book trade was outlined.
This was done using the journal Boekblad, which foretold the boom
in picture book production, which has witnessed explosive growth in
the last twenty years. Without the expansion of the traditional group
ofusers to other age categories (especially toddlers and beginning
readers) and without the stimulating effects ofthe paradigm shift that
took place in emerging literacy, this growth would have been hard to
imagine. Furthermore, the various publishers turned out to only
minimally adhere to the autonomous conception of literature. With
their mimetic-oriented books, they were trying to get closer to
developmental domains other than the literary-artistic. These literary
as well as educational types ofprofiling belong to the distinctive
features of publishing for children, together with specific care and

attention for the age range at which individual picture books are
aimed.

Chapter 6 attempted to chart the literary criticism of children's
literature in two national newspapers, De Volkskrant and NRC
Handelsblad. Attention was paid to how these papers reacted to the
picture book as a potential object of literary criticism, what developments occurred between I970 and I 990, and whether, and, if so,
how, the formation of a canon was traceable.
Analoguous to the increased production ofpicture books, they
started to draw more and more attention from literary criticism. Both
papers, therefore, acknowledged the emancipation ofthe picture
book to the status ofa genre suitable for several age categories.
This increased attention, as shown, for instance, in the decrease in
stacked reviews, brought with it a professionalization of the literary
criticism of children's literature. This manifested itself in various
forms, for example in its influence on the annual awards. References
to predecessors and to leading contemporaries reflected a growing
need for hierarchy and tradition. The discovery of a domestic tradiV

tion, mainly thanks to Boonstra, Kromhout, Bresser and Niewold,
showed how some makers of picture books, for example Beatrix
Potter, Sendak, Ungerer and Lobel, started to function as points of
comparison for reviews ofnew books. There was also repeated attention for those acknowledged to be top authors and top publishers.
This way, a notable mark was left on the formation of a literary
canon, and, slowly but surely, on essayist criticism.
In both newspapers, the literary criticism ofchildren's books only
minimally reflected an autonomous conception of literature.
Although a traditional outlook was discernable from the start, this
virtually always coincided with more mimetic and pragmatic conceptions of literature. The canon formation that gradually started to
crystallize, was not just based on consensus building among the
critics, but also on reading conventions recurring every year around

the various holidays and the World War I I remembrance ceremonies. Consensus formation came in the recurring and, therefore,
institutionalized guise of award ceremonies, of, for example, the
Griffels en Penselen [Brushes and Pencils] in the annual Week ofthe
Children's Book, the Nienke van Hichtum and Theo Thijssen

Awards for authors' complete works, and the Libris Woutertje
Pieterse Award for the Book of the Year. The literary criticism of
children's books exerted considerable influence on the award decisions, so that it indirectly also indicated which canon authors and
titles are important in the context of upward reading [hinauflesen].
In a way that is similar to how the mediating role of literary criticism
was investigated in Chapter 6, Chapter 7 explored the role professional publications for primary education have played in canon formation. This was done from two perspectives: a longitudinal one and
a latitudinal one. First, changes in the core curriculum ofprimary
education were traced, on the basis oftwo influential learning plans,
one from the mid-sixties (Proeve van een leerplan voor het Basisonderwijs [Provisional learning plan for primary education]) and one from
the mid-eighties (It/at krijgen ze op de basisschooP Nhar do they teach

them at the primary school?]).
Second, the discourse about the possible use ofpicture books in
primary education was discussed. This part of the study was based
on representative literature in the disciplines of primary education,
such as specialist journals for teachers, methods, and metapublica-

tions, e.g. subject-oriented background studies. The goal ofthis
overview was to reconstruct the various positions of children's
literature in the changing canon of primary education, the leading
question being whether certain changes in the law and in the fields e.g. paradigmatic shifts, have stimulated the reception ofpicture
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books. Third, we checked which differences and similarities could be
outlined in the conceptions of literature subscribed to by the various
disciplines. It could be concluded that the subject canon of primary
education has shifted, compared to thirty years ago, towards a
broader, more globally oriented supply of knowledge and skills, and
towards an emphasis on the ability of the active, discovering pupil to

apply them. This holds at least for the programmatic professional
literature.
Since the seventies, the professional press has showed a rapidly
growing interest in the various uses of the children's book in schools.
The professional didactic press interpreted the children's and picture
book in a more multifaceted way than the general press did. Their
overall conclusion is that the children's book should be useful for
realizing the pedagogic and educational goals that the various disciplines have set themselves: the children's book should encourage the
reader to discover, to investigate, to find solutions to problems, to
learn new things, and to reflect (a cognitive angle, especially relevant
to mathematics, science, geography and history); the children's book
should stimulate the imagination, it should be touching, it should call
for reactions (an aesthetic angle, related to what the general press
reported, especially relevant to the expressive subjects), and it should
contribute to the development of tolerant, humane adults (an ethical
viewpoint, especially relevant to the subjects religious studies, world
studies and social studies). The picture book enjoyed increasing
attention as far as all three clusters are concerned, first because
several subjects were pushed back to earlier stages of primary education, and, secondly, because pictures are not exclusively bound
anymore to the age category that can't read yet. The four conceptions of literature mentioned in Chapter 4 mimetic, pragmatic,
expressive, and autonomous - were in evidence to different degrees.
The mimetic conception, in the sense of an ever-increasing orientation to reality, is reflected mOStly in the diversity and the increasing
complexity ofthe representations of reality. We can see the pragmatic conception at work whenever children's literature is used with
what pupils like in mind, but at the same time encourages whatever it
is that is held to be useful for the subject in question. The expressive
conception, in the sense ofpaying attention to the personality of the
author is used occasionally in primary education, for instance in
pupils' presentations, visits to the school by authors and illustrators,
and, once in a while - but more and more common - in reading
methods and in visits to the Children's Book Museum. The autonomous conception, historically the most recent one, seems to be the
least present in the implicit notions about the use ofpicture books in
school. However, the creative imitation that is set in motion in essay-
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writing, drawing, music-making and drama, exponent of the new
school poetics of trial-and-error, is directly linked up with the practice oflearning-by-playing and the child's play-acting, and is thus
closely related to an autonomous conception of literature.
Chapter 8 made the conceptions that were presented in the previous
chapters more concrete and tested them on various suggestions for
the use ofpicture books in the practice ofschools. These applications
were traced out, using the notions oflongitudinality and latitudinality, for various typeS of readers, e.g. for weak readers, and for various
ways of teaching how to read. Features of several picture books were
related to and based on factors that are particularly motivating in the
acquisition ofreading and in literary socialization.
It was pointed out that picture books span a great many genres
and thematic material, as well as interactive and metacognitive
features, and intertextual and linguistic ones, so that they can
function as a jumping-offpoint for the whole canon of primary
education. Several applications were discussed, in domains such
as preparatory reading, science, geography,
history, English as a
foreign language, and mathematics. As various disciplines attribute
the aforementioned qualities to the picture book, empirical research
is justified in order to see whether the use of a carefully selected
corpus ofbooks has a positive effect on learning success. The use
ofpicture books in beginning mathematics classes was discussed
extensively in the framework of the picture book project, which is
discussed below.

Chapter 9 prepared the way for the report on the picture book project
by giving an overview of the research literature. The influence that
free reading at home or at school and reading stories to children have
on school success was traced. The work of several authors was
examined to see what they hold to be relevant factors. Since the
experiment used picture books, another point of interest for this
analysis was to find out what is known about the effects of illustrations. According to Nodelman, the reader/viewer undergoes
increased activation because ofthe limiting reinforcement of image
and text in the picture book, an elaboration on Paivio's 'dual code'
theory. In addition, this chapter offered empirical evidence for the
theoretical notions that were explored and discussed in earlier
chapters.

Most ofthe studies cited confirmed that children who are read to
a lot at home benefit from it at school. Results could be given for the

of vocabulary, syntax, reading comprehension, concepts about
written language, productive language skills, knowledge of the world,
areas
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and appreciation of literature. Survey studies by Dickinson and
Krashen, as well as studies by Elley, Elley & Manghubai, Morrow &
Feitelson, and Appel & Vermeer, indicated that considerable effects
on the development of reading proficiency and some other schoolrelated skills emanate from the allocation of some classroom time to
free reading. Apparently, it is possible to set a development towards
increased literary and other competences in motion, and the positive
effects, as Stanovich aptly summarized, are evidently not limited to
those children who are already well offas far as reading proficiency

and/or exposure to books are concerned.
The various researchers ascribed the effects they found to a range
of factors, such as affective involvement, text-supporting illustrations
that induce curiosity, salient context, attracting attention and
keeping it, novelty, humour, cognitive conflict, surprise, frequency,
accompanying interaction, emphasis on semantics, calling on preexisting knowledge, and various cognitive processing mechanisms.
Some ofthese directly bear on the qualities of text and/or image
(surprise, humour, salient context), others on learning context and
processing (keeping the attention, calling on pre-existing knowledge,
deep processing, dual code), others on the interaction between
factors, and some on the supervising role of the teacher.
Picture books seem to beautifully combine a number of these
features, since text and picture each appeal to a separate dimension
(the verbal and the visual), and make the user curious in two ways,
both separately and in conjunction. They cast a double spell. The
combination of text and picture creates a context that invites a
deeper form of processing, and makes it easier for the information to
sink in. The interacting features of text and image bring about an
adequate sort of redundancy, which makes it easier to commit things
to memory, and which encourages some form ofreflection. This
makes the picture book a dual-code medium. It is a promising possibility for subject matter that needs to sink in, especially in the case of
readers who don't get much out of the current practice of primary
education, which, according to Gardner and Van der Leij, is verbally
oriented in a fairly one-sided way.
In an integrated model, combining the two reading domains with
participation in literary and cultural activities, schools and families
will have additional opportunities for'print exposure', and for benefiting from the interaction that Stanovich claims this entails.
Stanovich drew attention to the growing distance between readers
and non-readers as a result of the mutually reinforcing factors of
reading proficiency, reading practice, and reading environment,
which together may cause an upward or downward spiral as regards
proficiency and practice. The picture book may well be a nice counIX

terweight against the downward effect Stanovich fears so much,
because it contains mutually reinforcing elements, such as
appeal to
the reader, attracting attention, keeping attention, putting text and
picture in a bigger context, and deep processing ofsemantics. All
these factors can conspire to bring about the upward spiral of upward
reading [hinauflesen].
In short, because of the way text and picture complement each
other, a playful, and yet rich, exploration oftopics and issues is made
possible. Despite the many excellent representatives ofthat overarching ideal of the diffusion of culture, it can safely be assumed that
the striking words ofAnnie Schmidt still hold true: 'The road to the
Stedelijk Museum starts at the picture book.' This long-term goal is
not inconsistent with the idea that, in the short term, picture books
have much good to contribute to school affairs, such as learning how
to read and how to do math.
As a consequence, using the picture book as a means of intervention should lead to improvements in education, as measured by the
usual requirements for reading and mathematics. The central
question in the intervention project was whether pupils, here firstgraders [groep 3], profit from the frequent and systematic use of
picture books to support parts of the subject areas reading and
mathematics. To answer it, pupils who took part in a project that
consisted ofthe use ofpicture books throughout the year, were
tracked to see whether they showed enhanced improvement on
school performance and intelligence tests in general, and on reading
and math teStS in particular. The hypotheses that were tested were
the following:
- Pupils from the experimental schools who took part in the intervention project achieve higher scores on tests for reading comprehension, vocabulary, reading practice, reading attitudes, and mathematics than pupils from a control group in comparable schools.
- On tests that are not linked to the contents of the selected picture
books, the scores ofthe experimental group will not be lower than
those of the control group (even though part of the classroom time
was spent working with picture books). This may concern, for
example, intelligence tests and tests for technical reading.

How the intervention program was carried out was discussed in
detail in Chapter IO. First of all, a generous number ofpicture books
and primers were gathered for use with the core subject matters of
Veile Leren Lezen [Learning to Read Safely], and with four general
domains of subject matter in the mathematics textbooks that were
used throughout the year. The books for use in math classes were
selected to go with the topics time, spatial and geometrical orientaX

tion, arranging, measuring, comparing, and the counting, comparing
and structuring of quantities. The introduction program Reken op
to ease this
prentenboeken [Count on picture books] was developed
of picture
reading,
beginning
the
selection
selection process. As for
subject
matter
books was based on the division into core areas of
used in the method.
The teachers who participated in the project were informed about
the desired methods of teaching. They were asked to choose a book
from the collection every day, to repeat this book ifnecessary, with
the whole class or with a smaller group, and to allow time for the
children to look at the books or to read them by themselves. A total of
Io schools were given a number of books every few months that went
well with the subject matter to be worked with in reading and math
lessons. All participating teachers stuck with the project throughout
the entire year. Twenty schools in Tilburg took part, with a total of
454 pupils. Most of the schools fell under the Educational Priority
Policy. The main results of the project were presented in Chapter I I,
all based on several measurements. Previous to the intervention
program, all pupils were given the following tests: the First Year
Intelligence Test (with a language-free and a language-bound part),
three subtests of the Arranging test (classifying solutions to problems,
arranging solutions to problems, and counting solutions to problems), and a scale of reading experience, the LES. The latter was
specially designed for the purposes of this study. During the year,
pupils were given technical reading and mathematics tests, and at the
end of the year all the teStS mentioned above, as well as vocabulary,
math, technical reading, and reading comprehension tests.
In order to establish the effects of the intervention program,
the differences between the experimental and the control schools
in pre- and posttest scores on all the tests that were administered
twice were compared. For the other tests, only end scores were
cornpared.
For technical reading, i.e. the skill of decoding, no difference was
found between the tWO groups ofpupils. However, the experimental
group did significantly better on the mathematics test at the end of
the year, as well as on those for reading comprehension and vocabulary. All other tests were administered twice, so the differences
between pre- and posttest function as the basic data. There were no
effects for the teStS counting solutions to problems, arranging solutions to problems, and the language-bound part ofthe FY I. On all
other tests, the pupils from tile experimental group scored significantly higher than their peers in the control group. This holds true
for improvement on the test that most directly measured effects of
the intervention, the LES, and for improvement on tests that could
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only show intervention effects indirectly: language-free intelligence
and the classification of solutions to problems.
Ifwe take whole classes as the unit of comparison, the effects are,
of course, less often significant (see Chapter I I for details). However,
it is still the case that on all tests but one the experimental schools
improved more and/or attained better end results than the control
schools.
Although the absolute differences are modest, these results are
still above expectation, given the difficulty with which arrears are
generally made up in education. Along with the already mentioned
significant differences in test scores for mathematics, reading
comprehension and vocabulary, the intervention has yielded the
following end result: there is significantly more improvement in the
experimental group on intelligence, vocabulary, reading comprehenSion, classifying solutions to problems, mathematics, and reading
practice. There is no difference for technical reading, counting
solutions to problems, and arranging solutions to problems. As for
technical reading, no effects were found, not halfway through the
year, nor at the end. In other words, the intervention program had no
effect on the skill of decoding written language. Using picture books
didn't exercise any influence on the counting and arranging abilities
of the children either. All other skills that were tested did benefit
from the experiment.
It is not surprising that the pupils in the experimental group
showed more progression on the LES: the intervention program was
meant to expand the children's reading practice, and a number of
test items made reference to characters from the picture books. It is
interesting, though, that regularly reading a book to a class and allowing the children to pick up the book themselves helps children to
let things sink in, so much so to that they still remember characters
at the year's end. That they know more about these characters, their
cultural heroes, is positive in itself.
Even more interesting is that pupils in the experimental schools
achieved higher scores on the testS for language-free intelligence,
classifying solutions to problems, vocabulary, reading comprehension, and mathematics, none ofwhich are skills that were trained
directly through the use ofpicture books. This is important because
the positive results ofintervention are often limited to those contexts
where the new initiative was explicitly employed, so that the positive
effect is likely to be a case of transfer. The picture book program, on
the other hand, was embedded in reading and mathematics, yet had
positive effects in the crucial domain ofvocabulary. This implies that
an intervention program like the present one should be used in a
broad context, which would do justice to the phrase 'where possibly
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in context' in the Primary Education Law. That would be particularly nice for ethnic minority children, since they would presumably
prefer to get the extra attention for vocabulary acquisition in the
general thematic context of existing reading and mathematics
classes.

With every test and with every measurement, significant differences
were observed between the social categories to which pupils are
assigned: the I.00 pUpilS consistently do better than the I.90 pUpilS.
Two other consistent findings are that there are differences among
the various groups of ethnic minority children, and that there are
systematic differences between the schools.
Intervention programs are normally not meant to help improve
pupils who are already doing well. They can only be called successful
if the weakest pupils in a group benefit from it, or at least don't suffer
any disadvantages from it. In order to investigate this issue for the
present project, simple effects tests were employed to check whether,
and if so, to what degree, the overall effects were also found when the
weakest subpopulations were looked at in different ways. These
groups are: the schools with the highest S E S -score, the schools with
the highest percentage of ethnic minority children, the pupils who
scored lower than average at the beginning of the study on the
language-free intelligence test, and the 20% weakest readers. No
analysis showed any disadvantageous effects for these categories.
Quite the contrary, it consistently turned out that these groups had
benefited as much from working with picture books as the other
groups, and some tests even indicated that they had benefited more.
We can conclude that this form of intervention certainly doesn't
make the rich richer and the poor poorer.

Finally, Chapter I3 reported some findings about the use ofbooks
and the'cultural knowledge' of 7-year-olds. Both in the pre- and the
posttests, this age group showed significant and systematic differences according to pupil weights and ethnicity. The higher the
weight, the less the children reported to be read to at home, to go to
the library, or to receive books as presents. These self-evaluations of
pupils should be interpreted cautiously, but they do offer a relatively
clear and reliable picture ofthe differences in exposure to cultural
resources. In addition, a number of children's books turned out to
belong to a preschool and early school canon: virtually all children
knew who Winnie the Pooh, Jip en Janneke [ Jip and Janneke] or
Dribbel [Spot] were, and many children had gotten to know Kummeling or Kikker en Pad [Frog and Toad]; a smaller group knew Max en
de Maximonsters [Where the Wild Things Are] and Kikker is verliefd
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[Frog's in love]. For the first two items, merchandising effects are a
distinct possibility, but for the others the effect can safely be ascribed
to the intervention program. Known widest is the children's literature that can also be familiar from television programs. Characters
from the picture books were clearly more familiar to the children
from the experimental schools. Finally, it could also be ascertained
that intensifying the use of books in the classroom for a year did not
lead to any changes in the use ofbooks at home, not, anyway, in the
perception ofthe children.
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