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Italiaanse literatuur 

WOESTE H O O G T E N , een heen en weer varend fregatschip, een ijlende 

tuinman en een klop op een deur; dat zijn zo ongeveer de enige niets-

zeggende beelden die ik kan oproepen als ik terugdenk aan het litera

tuuronderwijs op de middelbare school. O zeker, ik leerde een heleboel 

namen met geboorte- en sterfdata uit de onvolprezen 'Knuvelder', en 

wist dat de Duitse literatuur Hauptperioden kent, maar plezier in of 

liefde voor lezen en literatuur had ik niet. 

Hoe kwam dat? Waren het de saaie grijze jaren vijftig? De degelijke 

maar kleurloze docenten? Of lag het aan mijzelf, die eigenlijk altijd 

bezig wilde zijn met muziek en school slechts een hinderlijk opont-

houd vond? 

Dit laatste heeft zeker een rol gespeeld, maar toen ik enkele jaren la

ter inderdaad altijd bezig was met muziek, werd ik ook opeens een gre

tig lezer; enerzijds door die muziek zelf - ik zong L'invitation au voyage 

en La vie anterieurevan Duparc en begon verwoed Baudelaire te lezen 

- en door het enerverende conservatoriumklimaat in die vroege jaren 

zestig; maar anderzijds vooral door de gepassioneerde docenten Frans, 

Duits, Engels en Italiaans, die ons zangers eigenlijk alleen de dictie 

moesten leren van die talen, maar daar veel te literair bevlogen voor 

waren. En plotseling werden de woeste hoogten kleurrijk, kreeg de 

monotonie van het fregatschip diepte, bleek de ijlende tuinman een ge

zicht te hebben en werd ik benieuwd naar wat zich achter die kloppen-

de deur bevond. 

De moraal van dit ogenschijnlijk paradoxale verhaal is dat, zeker op 

een middelbare school, literatuuronderwijs gebaat is bij veel stimule-

rende begeleiding, waarbij wordt uitgegaan van de literaire teksten zelf, 

en waarbij aandacht wordt geschonken aan interdisciplinaire en inter

nationale verbanden. Daarom verwacht ik helemaal niets van het toe

komstige 'studiehuis' en het 'persoonlijke leesdossier' van de middel

bare scholier, maar ben ik wel een warm voorstander van het geplande 

vak Wereldliteratuur, mits men daarbij niet te spastisch doet over het 

lezen van die literatuur in Nederlandse vertaling. En dit zeg ik niet van-
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