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Idealen 

IK H E B T E L A N G in het middelbaar onderwijs gewerkt om niet te weten 

dat je het adolescenten tot negentien jaar niet al te moeilijk moet ma

ken. Hermetische teksten als die van Ingeborg Bachmann, Paul Celan, 

Nathalie Sarraute, Lucebert en Djuna Barnes (die figureren in mijn per

soonlijke toptien) kunnen op de middelbare school nog niet. Ze kunnen 

hooguit in de vorm van een enkel gedicht of fragment, dat drie leerlin

gen uit een hele klas de ogen en oren opent voor het adembenemende 

universum van de literatuur. De rest valt geheid in slaap of gaat klieren 

wanneer je het langer maakt. 

Stond ik nog voor de klas, dan zou ik voor middelbare-schoolleer-

lingen vanaf vijftien jaar kiezen voor iets toegankelijker teksten, veel 

teksten ook die gaan over de worstelingen van de adolescentie, het op-

groeien, het leren kennen van de wereld, het mens-worden: 

Charlotte Bronte,  Jane Eyre 

Emi ly Bronte, Wuthering Heights 

Cecile Goekoop-de Jong van Beek en Donk , Hilda van Suylenburg 

Nescio,  Dichtertje, Titaantjes en Mene tekel 

Theo Thijssen,  Kees de jongen 

Multatul i , Max Havelaar 

Tolkien,  In de ban van de ring 

Doeschka Meijsing,  Robinson 

J. D . Salinger, The Catcher in the Rye 

Andreas Burnier, Het jongensuur 

Commentaar bij dit lijstje: omdat je zowel jongens als meisjes moet be-

dienen op school koos ik de boeken 50-50% verdeeld over mannelijke 

en vrouwelijke auteurs. Di t loopt in mijn keuze toevallig ook parallel 

met de sekse van de protagonisten. Lezen vervult een belangrijke rol in 

het opbouwen van een (altijd geseksueerd) zelfbeeld: daarom vind ik 

het belangrijk dat ook de meisjes aan hun trekken komen in het mee-

leven met de avonturen van Jane Eyre, Catherine Earnshaw en H i lda 
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