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‘Dus jij wil mij dwingen om te lezen?’
Waarom kinderboeken op school en hoe?

Jacques Vriens

In 1953 bezocht ik voor het eerst de lagere 
school en leerde lezen. Het was een degelijke 
rooms-katholieke school, ergens in Brabant, en 
deze stond onder leiding van de Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis.

In de eerste klas heerste een lange magere 
broeder van de onbevlekte ontvangenis, die ons 
(dat wil zeggen 53 kleine jongetjes) met straffe 
hand leerde lezen. Daarvoor had de broeder drie 
hulpmiddelen beschikbaar.

Ten eerste de bisschoppelijk goedgekeurde 
leesboekjes, waarin veel werd gebeden, regel-
matig ter kerke werd gegaan, veel zilverpapier 
werd gespaard voor de zwartjes in Afrika en al-
tijd wel een ‘heeroom’ kwam binnenwandelen.

Ten tweede gebruikte de broeder het school-
bord, waarop hij lange rijen met woorden 
schreef, die wij met z’n allen moesten opdreu-
nen.

Om dit, met 53 jongetjes, goed in de hand te 
houden, beschikte de broeder over een derde 
hulpmiddel: een klein venijnig stokje, het zoge-
noemde ‘Spaanse rietje’, waarmee hij tussen de 
rijen door marcheerde om elke leerling die niet 
oplette, een flinke mep te geven op zijn arm.

Enkele jaren geleden vond ik op een rommel-
markt een van mijn eerste, bisschoppelijk goed-
gekeurde, leesboekjes terug. Ik wil u graag een 
fragmentje laten horen.

Jan is bij Dien.
Dag Dien, zegt Jan.
Dag Jan, zegt Dien.
Ik houd veel van moe, zegt Dien.
Ik ook, zegt Jan.
Maar ik houd ook veel van de paus.

U kunt zich voorstellen dat dit soort teksten én 
het Spaanse rietje van de broeder van de onbe-
vlekte ontvangenis weinig hebben bijgedragen 
aan de bevordering van het leesplezier van die 
53 jongetjes. En daar gaat het toch om in het ba-
sisonderwijs: kinderen laten ontdekken dat le-
zen leuk is.

Maar laat ik de broeder niet tekortdoen. We 
hadden ook een schoolbibliotheek.

Op vrijdagmiddag om vier uur was die open. 
Het was een donker smal kamertje, een soort 
pijpenlaatje, waar langs de wanden hoge kasten 
stonden, met deuren voorzien van kleine ruitjes. 
Daarachter stonden honderden boeken in brui-
ne kaftjes.

De bibliotheek-broeder posteerde zich voor 
de ingang achter een tafeltje en bij hem mocht je 
je boek inleveren én een stuiver.

Het kamertje kwamen we niet in. De broeder 
bekeek het boek dat je had ingeleverd en mom-
pelde dan: ‘Ah, Bas Banning. Zullen we nog maar 
een Bas Banning doen?’ Tijd om te antwoorden 
kreeg je niet, want de broeder was al opgestaan. 
Hij opende een van de kasten en haalde er een 
boek uit.

Zo kwam het, dat ik in die jaren alle Bas Ban-
nings, alle Arendsogen en alle Puks en Muks heb 
gelezen. In mijn herinnering hangt er over mijn 
lagere schooltijd een grauwe nevel van saaiheid 
en treurnis. Er gebeurde nooit iets. Het was een 
gebed zonder end. Er waren geen emoties, geen 
fantasie, alles was vlak en eentonig.

Ik moest eraan denken toen ik jaren later een 
beschouwing las van An Rutgers van der Loeff. 
Bij het afscheid van Jannie Daane (een voor mij 
onvergetelijke jeugdbibliothecaresse in Amster-
dam) werd aan haar een bundel opstellen aange-
boden onder de titel Do not lose the nightingale.

An Rutgers van der Loeff schreef daarin onder 
meer:

‘Van meet af aan steken heel jonge kinderen 
hun voelhoorns ver en wijd uit. Maar lieve he-
mel, hoevelen tasten in een soort luchtledige. 
Anderen belanden in een ruimte waarin welwil-
lende botheid hoogtij viert, herhaaldelijk tasten 
ze rond in de wafelkraamwalm van infantilise-
rende zoetigheid, terwijl ze toch op zoek zijn 
naar iets essentieels. Maar dat wordt meestal 
veronachtzaamd of eenvoudig niet onderkend.’

Ook ik heb in mijn lagere schooltijd rondge-
dwaald in het luchtledige. Ik moest mij de bot-
heid laten welgevallen van leerkrachten, die 
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hun uiterste best deden om mijn wereldbeeld 
zo beperkt mogelijk te houden. Er werd geen 
enkel beroep gedaan op fantasie, creativiteit of 
emoties. Niemand zette ooit eens een venster-
tje open. Maar gelukkig waren er nog de kinde-
ren met wie ik buiten speelde en met wie ik in 
het achterzaaltje van het hotel dat mijn ouders 
dreven, de meest fantastische toneelstukken op-
voerde.

En er waren de kinderboeken en de radio. De 
boeken noemde ik al. Natuurlijk, Puk en Muk en 
de schobbejak was geen hoogtepunt in de kin-
derliteratuur. Maar toch, het bleven intrigeren-
de mannetjes die met wel honderd broertjes en 
zusjes bij Klaas Vaak woonden. Ik vroeg mij dik-
wijls af, hoe die ouwe Vaak dat voor elkaar had 
gekregen. Daar kwam nog bij dat de boeken van 
Puk en Muk werden uitgegeven door het R.K. 
Jongensweeshuis in Tilburg. Dat riep bij mij fan-
tasieën op van honderden jongetjes in lompen 
gehuld, die bezig waren om voor mij Puk en Muk 
te drukken.

De radio was een ander fenomeen dat een be-
roep deed op mijn fantasie- en gevoelsleven. Het 
Klokje van zeven uur, Paulus de Boskabouter, Het 
Radioprentenboek en later Paul Vlaanderen, het 
zijn, denk ik, programma’s waaraan veel mensen 
dierbare herinneringen hebben.

Kinderen van nu kennen het begrip hoorspel 
nauwelijks meer. Dat hoeft ook niet. We leven in 
I989!

Voor de kinderen van nu, zijn er de kant-en-kla-
re fantasieën van de videoclip, de wafelkraam-
walm en infantiliserende zoetigheid van Neder-
land 1, 2, Sky Channel, Super Channel enzovoort 
enzovoort. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, 
maar die kunnen zich nauwelijks staande hou-
den temidden van de goedbedoelde rommel die 
dagelijks wordt uitgezonden.

Ik noem de tv als voorbeeld, maar er zijn na-
tuurlijk talloze andere zaken die meehelpen om 
kinderen van alle kanten dicht te timmeren.

Ik ben er daarom van overtuigd dat juist de 
school enig tegenwicht moet bieden tegen deze 
aanval van fantasieloosheid, botheid en passi-
viteit. Niet door zich ertegen af te zetten, maar 
door er iets tegenover te stellen. De Wet op het 
Basisonderwijs stelt dan ook terecht dat de 
school zich in elk geval moet richten op de emo-

tionele en verstandelijke ontwikkeling en de cre-
ativiteit en sociale vaardigheid moet stimuleren.

Ik vind dat juist het onderwijs kinderen moet 
uitdagen om zélf na te denken, zélf initiatieven te 
nemen. De school moet kinderen gereedschap-
pen aanreiken om hun creativiteit te ontplooien.

Emoties en fantasie moeten worden aange-
sproken en de mentaliteit van ‘Wat de boer niet 
kent, dat eet hij niet’ (meestal afkomstig van de 
ouders) moet worden doorbroken. Naast ande-
re zaken, kunnen juist kinderboeken hierbij een 
grote rol spelen.

Toch constateer ik dat op veel scholen nog te 
veel gedacht wordt in de sfeer van het Spaanse 
rietje en het smalle donkere kamertje met de 
boeken in bruine kaftjes achter glazen deuren. 
Lezen wordt nog gezien als een verplicht num-
mer voor kinderen en leerkrachten.

De voorlopige eindtermen voor het basison-
derwijs doen daar nog eens een schepje boven-
op door kinderboeken nauwelijks ter sprake te 
brengen, laat staan iets te zeggen over het lees-
plezier. De eindtermen zijn koren op de molen 
van die leerkrachten die kinderen regelmatig 
om de oren slaan met leesteksten voor begrij-
pend lezen en die dan uitmelken tot op het bot; 
van leerkrachten die lezen vooral zien als tech-
nisch lezen en daar verder weinig aan toevoegen 
en van leerkrachten die zelf nooit eens een kin-
derboek lezen. Toen ik een aantal jaren geleden 
directeur werd van een nieuwe openbare basis-
school in een Brabants dorp kregen wij kinderen 
van verschillende scholen en ik merkte tot mijn 
grote schrik dat veel kinderen een aversie had-
den tegen lezen.

Toen ik er met de kinderen over sprak, bleek 
bijvoorbeeld dat ze het vreselijk vonden om een 
boekbespreking te houden. Op hun vorige school 
waren ze gewend om eerst een uittreksel te ma-
ken, dit vervolgens goed te laten keuren door de 
leerkracht, waarna ze het uit het hoofd moesten 
leren en voor de klas moesten ‘opzeggen’.

Van het klassikaal lezen hadden sommige kin-
deren een soort trauma overgehouden, en als 
ik in de kring gewoon over een verhaal wilde 
práten, zaten de meesten al te balen, want ze 
vreesden dat het weer zou uitdraaien op vragen 
als ‘wat wordt bedoeld met het woordje dat in 
regel 23’.
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Het meest sprekende voorbeeld is de tienja-
rige Laura, met wie ik samen een boek ging uit-
zoeken in onze schoolbibliotheek. Ik probeerde 
erachter te komen wat ze leuk zou vinden en 
vertelde haar iets over verschillende boeken.

Laura hoorde mij zwijgend aan en toen ik uit-
eindelijk een van Guus Kuijers Madelief-boeken 
voorstelde, sprak zij de inmiddels op onze school 
historische woorden: ‘Dus jij wil mij dwingen 
om te lezen’.

Ik begreep dat ik beter kon ophouden: dit werd 
zo nooit iets. Ik vroeg of ze voorlezen leuk vond? 
Ze stond niet te juichen, maar ‘vooruit dan maar’.

Met haar ouders sprak ik af, dat ze iedere dag 
zouden voorlezen. Ik gaf hen een boek van Roald 
Dahl, omdat ik inmiddels had gemerkt dat hij 
een van de meest ‘leesplezierbevorderende’ au-
teurs is.

Op school liet ik Laura regelmatig prentenboe-
ken uit de kast halen en op een dag merkte ik, 
dat zij in de pauze een paar kleuters zat voor te 
lezen. 

Een van haar lievelingsboeken werd Ze lopen 
gewoon met je mee van Kellogg, en ik kreeg haar 
zover hiervoor een boekbespreking te houden.

Het is overigens nog steeds zo, dat kinderen bij 
ons op school ook in de hogere groepen prenten-
boeken mogen gebruiken voor hun boekbespre-
king, als ze nog moeite hebben met het houden 
van een boekbespreking. Laura deed ook mee 
met het groepslezen, waarbij het vooral de be-
doeling is dat kinderen op hun eigen niveau met 
elkaar een boek lezen, zonder dat er al te na-
drukkelijk wordt gezeurd over technische lees-
fouten. Consequent gebruiken we hiervoor bij 
ons op school ‘echte’ kinderboeken. Dus geen 
series van uitgeverijen die je kant-en-klare pak-
ketten aanbieden, zonder dat het kaf van het ko-
ren is gescheiden. We maken een eigen keuze, 
gewoon in de boekhandel.

Een aantal boeken werden overigens ingele-
zen op de band, zodat kinderen die problemen 
blijven houden met het technisch lezen met de 
koptelefoon op kunnen meelezen.

Ook Laura deed dit een hele tijd met veel ple-
zier, en haar technische leesvaardigheid ging 
met sprongen vooruit.

Thuis lazen haar ouders nog steeds voor. Mijn 
voorstel om geleidelijk aan Laura ook wat te la-
ten voorlezen werd geen succes. Daarom kozen 

we voor een andere oplossing. Haar ouders la-
zen steeds een hoofdstuk voor en Laura las dan 
voor zichzelf het volgende hoofdstuk en rappor-
teerde de inhoud in het kort aan haar ouders.

Vervolgens lazen haar ouders dan weer het 
vólgende hoofdstuk voor. Na enige tijd had Laura 
geen zin meer om te wachten op haar ouders en 
begon gewoon voor zichzelf te lezen.

Na een jaar kwam de bekroning. Laura haalde 
alsnog het Madelief-boek uit de bieb en zei: ‘Ik 
wil het toch eens proberen!’

Waar het om gaat is, dat de school het kinder-
boek én het kind serieus neemt. Kinderen mo-
gen niet ondergeschikt gemaakt worden aan al-
lerlei methodes. In ons schoolwerkplan hebben 
we weliswaar nauwkeurig aangegeven hoe wij 
met het lezen bezig willen zijn, maar een steeds 
weer terugkerend motto is ‘de bevordering van 
het leesplezier’.

Vooral bij het aanvankelijk lezen zou al snel 
de tegenstelling kunnen ontstaan tussen ener-
zijds het leesplezier en anderzijds het domweg 
oefenen van woordjes. Juist voor kinderen die 
moeite hebben met lezen is het belangrijk om te 
blijven ervaren dat lezen leuk is. Daarom, als het 
nodig is, rustig aan met het aanvankelijk lezen, 
veel voorlezen, vertellen over boeken, werken 
met boeken als hulpmiddel bij de expressie- en 
zaakvakken, als aangevertje bij een kringgesprek 
en wat je allemaal nog meer kunt verzinnen als 
vorm van boekpromotie.

En natuurlijk een goede schoolbibliotheek die 
dagelijks onder schooltijd open is én de ouders 
regelmatig wijzen op het belang van boeken, 
desnoods onder het motto: ‘Het is zo belangrijk 
voor de Cito-toets’. Kinderen noteren hun boek 
op een leeslijst en als ze het uit hebben geven 
ze een eenvoudige beoordeling door middel van 
stippen. Eén stip wil zeggen ‘ik vond er niets aan’ 
en vier stippen staat voor ‘hartstikke goed’. Vijf 
stippen zijn gereserveerd voor ‘het leukste boek 
dat ik tot nog toe gelezen heb’. Wij laten kinde-
ren dus geen waslijsten invullen. Overigens hoe-
ven ze nooit een boek per se uit te lezen. Vinden 
ze er na een paar hoofdstukken echt niets aan, 
dan onmiddellijk ruilen, want er is altijd wel een 
leuk boek te vinden.

Ik moet erbij zeggen dat vooral de eerste ja-
ren op onze school veel kinderen dankzij bij-
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voorbeeld de Zoeklicht-boekjes, Wenteltrap en 
Streepjes-boeken echte lezers zijn geworden.

Van jongs af aan worden ze ook gestimuleerd 
om boekbesprekingen over hun lievelingsboek 
te houden. Dat geldt ook al voor groep 1 en 2. 
Aanvankelijk vrijwillig, maar vanaf groep 3 min 
of meer verplicht (afhankelijk van het kind), 
waarbij prentenboeken weer een enorme steun 
kunnen zijn.

Het plezier in lezen blijft het uitgangspunt en 
hoe méér leeservaring kinderen opdoen, hoe 
groter de kans is, dat zij goed leren omgaan met 
‘begrijpendlezenteksten’, waarbij ik dan in de 
eerste plaats niet denk aan verhalen uit de kin-
derliteratuur, maar aan informatieve teksten uit 
bijvoorbeeld hun aardrijkskunde- of geschie-
denisboek. Dáárbij is het zinvol samen met de 
kinderen na te gaan of alles begrepen is en of 
ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. 
En dat kunnen ze dan ook, dankzij voldoende 
leeservaring, omdat ze ontdekt hebben dat le-
zen leuk is. Als het kind dan een lap tekst onder 
zijn neus krijgt over ‘De das, een bedreigde dier-
soort’ kan het zich met de inhoud bezighouden 
en hoeft niet te denken: ‘Hoe kom ik in gods-
naam door al die letters heen’. Elke school zou 
daarom véél geld moeten investeren in een uit-
gebreide schoolbibliotheek.

Wat mij betreft kunnen die computers nog 
wel even wachten. Hierbij moet mij wel van het 
hart dat we ons niet te veel moeten laten leiden 
door de recensenten in dag- en weekbladen. Zij 
leggen, een enkele uitzondering daargelaten, 
voornamelijk literaire maatstaven aan voor kin-
derboeken. Op zich is dat een goede zaak. Mede 
hierdoor is de laatste tien à vijftien jaar het ni-
veau van de waardering voor het kinderboek 
aanmerkelijk beter geworden.

Toch zullen maar weinig kinderen in het basis-
onderwijs toekomen aan literaire coryfeeën als 
Wim Hofman, Els Pelgrom of Imme Dros.

Ik zou hen willen rekenen tot die kleine groep 
van fakkeldragers in onze jeugdliteratuur. Maar 
daarnaast is er een groep schrijvers (en ik ben zo 
vrij mijzelf daar ook toe te rekenen) die probeert 
een boek te schrijven, dat in elk geval ook enig 
hout snijdt, goed van taal is, toegankelijk is en 
een beroep doet op emoties, fantasie en ook nog 
zo hier en daar een venstertje openzet.

Het zijn dan misschien geen hoogtepunten uit 
onze jeugdliteratuur, maar het zijn wel de boe-
ken waarmee wij in het basisonderwijs vooral 
moeten werken om het leesplezier te bevorde-
ren.

Het zijn de boeken die we heel hard nodig heb-
ben, omdat ze bruggen slaan. Het zijn de weg-
bereiders, die kinderen kunnen laten ontdek-
ken dat lezen leuk is, zodat ze daarna, hopelijk, 
steeds méér en steeds betere boeken gaan lezen; 
zo kunnen ze alsnog op het vlot van Wim Hof-
man stappen of op reis gaan met de slimme man 
van Imme Dros.

Kortom, de school kan en moet ervoor zorgen 
dat het boek een goede vriend wordt voor het 
leven!

Bron: Symposium ‘De verborgen plaats van de kin-
derliteratuur op school’. In: Bijna klassiek. Spraakma-

kende teksten uit de Tilburgse symposia (2003) met Piet 
Mooren, Jeanne Kurvers & Helma van Lierop-Debrau-
wer als redactie. Leidschendam: Biblion.


