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Chinese literatuur 

IN DE H U I D I G E  multiculturele samenleving is het natuurlijk volstrekt 

onacceptabel dat de leerlingen van het middelbaar onderwijs bij het 

vak literatuur uitsluitend geconfronteerd zouden worden met de Neder

landse letterkunde en die van de drie traditionele moderne talen. Neder

land is immers hoogstens een klein steegje achteraf van onze global 

village en het spreekt vanzelf dat de hele wereldliteratuur aan bod moet 

komen. Misschien gaat het wat te ver om van de leerlingen te vergen 

dat ze kennis nemen van werken uit alle literaturen van de wereld, 

maar ze zouden toch ten minste kennis moeten nemen van de belang

rijkste werken uit de literaturen van alle landen in de Europese Ge

meenschap en uit de literaturen van de herkomstlanden van de grotere 

en kleinere, al dan niet erkende minderheden in de Nederlandse samen

leving. Dat is al met al misschien wel een beetje veel, maar je doet zoiets 

nu een keer goed of je doet het niet. Compromissen van nu eens de ene 

vreemde literatuur en dan weer de andere, nu eens het ene genre en 

dan weer het andere, of nu eens het ene thema en dan weer het andere 

kunnen op geen enkele wijze door de beugel, vooral omdat er dan altijd 

wel een minderheid buiten de boot zou kunnen vallen. Wir wollen die 

totale Weltliteratur! 

Ook de Chinese letterkunde moet daarbij op een passende wijze aan 

bod komen. Weliswaar is de Chinese minderheid niet als zodanig door 

de overheid erkend maar ze is gelukkig wel nadrukkelijk tot in elke uit-

hoek van dit land aanwezig en in toenemende mate voorwerp van over-

heidszorg. Een angstig vermoeden zegt me namelijk dat de nadrukke-

lijke aanwezigheid van de een of andere etnische groep in Nederland 

zwaarder weegt bij de beleidmakers in deze dan de omvang of de kwali

teit van de literatuur van het land van herkomst. Nu hoeft gelukkig noch 

over de omvang noch over de kwaliteit van de Chinese letterkunde enige 

twijfel te bestaan. Het zou me echter niet verbazen als niet de omvang 

en de kwaliteit van een literatuur richtinggevend zullen worden voor de 

mate van aandacht die zij in het middelbaar onderwijs zullen gaan krij

gen maar de status en omvang van de verschillende minderheden. 


