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E E N UITNODIGING VOOR  het ontwerp van een ideale leeslijst krijg je 

niet iedere dag. Zo 'n lijst samenstellen lijkt een leuke uitdaging. Toch 

heb ik geaarzeld of ik zou ingaan op die uitnodiging. Immers, en dat 

leert menig literair werk ons natuurlijk ook, idealen zijn nauwelijks te 

verwezenlijken, je moet ze koesteren. Het is dus een heikele onderne-

ming een ideaal vast te leggen. Je wekt daarmee algauw de indruk zo'n 

ideaal, hier dus een leeslijst, tot norm te willen verheffen. Dat moet na

tuurlijk niet gebeuren. Het verleden leert ons dat lijsten een eigen leven 

gaan leiden, dat leerlingen zich gedwongen voelen de titels van zo'n lijst 

te gaan lezen en eventueel aan te schaffen. En een dergelijke lijst kan 

ook worden misbruikt: 'Het staat op de lijst van de staatssecretaris, dus 

is het literatuur' als verweer tegen een docent die het met een bepaalde 

keuze van zijn leerling niet eens is. 

Literatuuronderwijs moet er volgens mij op gericht zijn leerlingen te 

laten kennismaken met werken van literaire kwaliteit. En dan het liefst 

op zo 'n manier dat die leerlingen z in krijgen in lezen, z in krijgen in 

literatuur. Maar de kans is natuurlijk vrij groot dat die leerlingen geen 

boodschap hebben aan een lijstje van de staatssecretaris. Over smaak 

valt niet echt te twisten. 

Het is om de kern van literaire vorming te versterken dat ik heb 

voorgesteld om het onderwijs in de Nederlandse en in de vreemdtalige 

literatuur meer bij elkaar te brengen. Dat werkt motiverend en levert 

ook nog tijdwinst op. Die kan gebruikt worden voor een echt goede 

didactische begeleiding bij het zelfstandig lezen in het studiehuis. Zo 

dat jongeren minder behoefte hebben aan 'dunne boekjes', waarvan de 

redactie in mijn ogen ten onrechte veronderstelt dat de behoefte eraan 

in het studiehuis zal toenemen. Juist niet, lijkt me zo. 

Bijgaand vindt u dus niet 'de' ideale leeslijst van hoogtepunten uit 

de wereldliteratuur; ik geef de lijst van mijn eigen voorkeuren - en pre-

senteer die ook zo. Goede leraren in de literatuur doen volgens mij 

iets dergelijks, en weten dan hun enthousiasme over te brengen op de 

jeugd. Dat is een goede basis om jongeren ook te leren zien wat de 


