
P I E T M E E U S E Auteur en vertaler 

De vraag 'Hoe krijgt iemand plezier in lezen?' is een andere dan: 'Hoe 

krijgt iemand belangstelling voor literatuur?' En weer een andere vraag 

is: 'Welke literatuur is belangrijk voor de vorming van middelbare-

schoolleerlingen?' 

Verschillende vragen, met heel verschillende antwoorden. Maar ze 

liggen wel in elkaars verlengde. De vraag naar een 'ideale leeslijst' lijkt 

het meest op de laatste vraag. Maar die krijgt pas betekenis als op de 

eerste twee vragen een bevredigend antwoord is gevonden. Ze heeft, 

met andere woorden, alleen maar zin als je te maken hebt met ideale 

leerlingen: gretige lezers die nieuwsgierig zijn naar wat de literatuur te 

bieden heeft. 

En dan nog is de vraag: moet ik ze aanbieden wat ik belangrijk vind, 

of wat (naar mijn idee) het best tegemoet komt aan hun nieuwsgierig

heid en verlangens? 

Als ik terugdenk aan mijn eigen  Werdegang,  ben ik sterk geneigd te 

zeggen: een 'ideale leeslijst' heeft geen enkele zin. Als ze die nieuwsgie

righeid en die belangstelling eenmaal bezitten, ontdekken ze zelf wel 

wat belang heeft en wat niet. Dan stellen ze hun eigen 'ideale leeslijst' 

samen, al kan dat makkelijk een leven lang in beslag nemen. En als het 

ze weinig of niets kan schelen, dan helpt een ideale leeslijst ook niet. Je 

kunt mensen geen interesse opdringen. 

Maar, net zoals je ze de elementaire vaardigheden van rekenen, lezen 

en schrijven bij kunt brengen, kun je ze wel een elementaire kennis 

bijbrengen van de cultuur waarvan ze deel uitmaken. Dat lijkt me be

langrijker en urgenter dan die hele wereldliteratuur (die zonder die ele

mentaire kennis trouwens grotendeels in de lucht komt te hangen). 

En zoals je niet in de oude Griekse goden hoeft te geloven om de 

verhalen van de Mas en de Odyssee  te lezen, zo hoef je ook geen christen 

te zijn om de bijbel te lezen. Het wordt tijd om dat zogenaamd 'ver

lichte' dedain voor de bijbel af te schudden en te erkennen dat het een 

van de centrale boeken is als het erom gaat iets van onze eigen cultuur 

te begrijpen. Het recente succes van uitgaven met gepopulariseerde bij-
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