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De mooiste boeken uitde wereldliteratuur 

Lezen in het studiehuis 

E E N LIJSTJE S A M E N S T E L L E N van de tien mooiste boeken uit de wereld- 3 

literatuur is natuurlijk eigenlijk onzin, en ook onmogelijk. Daarover 

zijn de meesten die hebben gereageerd op het verzoek van de redactie 

van  Armada zo 'n lijstje samen te stellen het hartgrondig eens. Want er 

kan immers veel meer niet dan wel op, en wat kan zo'n lijst anders dan 

uitsluitend een strikt persoonlijke voorkeur aangeven. Ook de staats-

secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Tineke Netelen-

bos, wier plannen om het literatuuronderwijs in de hogere klassen van 

de middelbare school drastisch te veranderen de directe aanleiding 

vormden voor het thema van dit nummer, had niet de pretentie met 

haar r u im dertig titels de Ideale Lijst in te sturen. De kans dat leerlingen 

die binnen het nieuwe onderwijssysteem zin gaan krijgen in literatuur 

geen boodschap aan haar lijstje hebben, acht ze zelfs vrij groot. Vrijheid, 

blijheid. Als er maar gelezen en, conform de nieuwe plannen, in ieder 

geval ook voldoende gelezen wordt. 

Ik zal hier niet uitgebreid de voors en tegens van Netelenbos' ideeen 

over het literatuuronderwijs aan de orde stellen. In het kort komt het 

erop neer dat vanaf September 1998 de school een 'studiehuis' wordt, 

waarin de leerlingen tot op zekere hoogte zelf kunnen bepalen op welke 

manier en hoe snel zij zich de stof van een bepaald vak eigen maken. Na 

de derde klas beschikt elk vak over een bepaald aantal 'studielasturen' 

die de leerling geacht wordt aan het betreffende vak te besteden. Wat de 

literatuur betreft wordt grote nadruk gelegd op het zelfstandig lezen. 

Bij Nederlands bijvoorbeeld wordt ongeveer een derde deel van de 

uren (in het v w o 168 van de 480 om precies te zijn) ingeruimd voor 

literatuur en moet de leerling i n die tijd twaalf boeken lezen en daar 

tevens schriftelijk verslag van doen. In een nieuw vak, Culturele en 

Kunstzinnige Vorming, is de helft van de 200 uur die hiervoor worden 

gereserveerd bestemd voor 'Wereldliteratuur'. V an die 100 uur moeten 

er 30 worden besteed aan lezen (vijf boeken), de overige uren zijn voor 

verslaglegging en literaire kennis in het kader van een thema (op te 

doen i n een klassikale les of via een bezoek aan schouwburg, concert-

gebouw of bioscoop). 


